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„Hrtsfe h armat că vizita ofinlă a swfflrai pri 
al MftH iHHSit losnăn, preseOhite Consiliului io !W 
ol kpiMoi Socialista Inia, left tauwra, h 
fcpira Pplră i comiWIe rare au avui loc 
cu acest prilej constituie o contriMe importantă la întă
rirea raporivilur tie prietenie romăno-noftii, li cauza 
păcii si latei agerii intre popoare".

Semnarea dedaratiei «urie
9
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Cu bucurie, cu flori, cu prietenești stringer! de mini

Mustrare vie a sentimentelor de prietenie, a entuziasmului cu care a fost intîmpinat ieri, pe 
aeroportul din Kinshasa, președintele Consiliului de Stat al Romanici.

■ 4*1 W„-1 “•f rM

O

La Palatal Poporului din Brazza
ville a avut loc, marți, 21 martie, 
ceremonia semnării declara fief co
mune româno-eongolezc.

Salonul oficial era împodobit cu 
drapelele de stat român șl conge
lez, precum și cu portretele tova
rășilor Nicolae Ceaușescu șl Marien 
N’Gouabl.

Declarația a fost șenmatA de se
cretarul general al Partidului Co

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena' Ceaușescu, a efectuat, în in
vitația președintelui Comitetului 
Central al Partidului Congolez «J 
Muncit, președintele Republicii 
Populare Congo, șef al statului, 
comandant Marien N’Gouabl,' o 
vizita oficială de partid, și de stat 
în . Republica Populară Congo, In-.

i tro-lO. șiL 21-rția.rlle, 1072.,....,
Secretarul -general ai Partidului 

Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, șl persoanele oficiale 
care l-au însoțit au vizitat mu
nicipiile Brazzaville șt Pointe 
Noire, unele unitațl de producție, 
Îndeosebi complexul textil de la 
Kisoundl, portul Pointe Noire șl 
unele obiective social-culturaie.

îniilțil oaspeți români au fost 
primiți pretutindeni cu căldură, 
simpatie și prietenie, expresie a 
sentimentelor sincere care animă 
reciproc cele două țâri și popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis poporului congolez sa
lutul cordial și militant din partea 
poporului prieten al României.

între secretarul general al Par
tidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Comitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președintele 
Republicii Populare -Congo, șef al 
statului, comandantul Marien 
N’Gouabl, nu avut loc convorbiri 
oficiale, care s-au desfășurat In
tr-o atmosferă de prietenie șl cor
dialitate, Intr-un spirit de deplină 
Înțelegere și respect mutual.

La convorbiri au participat : din 
partea română Ion Pățan, membru 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, Cor- 
neliu Mănescu, membru al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, ministrul 
afacerilor externe, Bujor Al mă șan. 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, mi
nistrul minelor, petrolului șl geo
logiei, Gheorghe Stoian, ambasa

întoarcerea delegației
P. C. R. care a participat 

la Congresul P. G. I.
Delegația Partidului Co

munist Român, condusă de 
tovarășul Gheorghe Pană., 
membru nl , Comitetului 
Executiv. al Prezidiului 
Permanent" secretar al C.C. 
al P.C.R., care a luat parte 
Ia lucrările celui de-al 
XlII-lea .Congres al Parii-, 
dulul'Comuni.'”. Italian, s-o 
înapoiat marii dună-amla- 
ză In Capitală.

Din delegație au făcut 
parte tovarășii Gheorghe 
Stoica." membru al Comite
tului Executiv al C.C. ăl 
P.C.R.. ®i Constantin Va- 
sUIu. adțunct de șef de 
serile' la C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul 
Otopenli delegația a fost 
Intlmpînată de tovarășii 
Paul Nlculescii-Mlzll. mem
bru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Perma
nent. secretar al C.C. al 
P.C.R.. Petre Lupu, mem

munist Român, președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și 
de președintele Republicii Populare 
Congo, șeful statului, președin
tele C.C. al Partidului Congo- 
lez al Mundi, comandant Ma
rten N’Gouabl.

După semnare, cel do! conducă
tori de partid șl de stat șl-au 
slrins miinlle șl s-au îmbrățișat

La ceremonie au asistat tovarflșa 

dorul Republicii Socialiste România 
Ia Brazzaville, Gheorghe Oprea, 
membru supleant ’al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, prim-adjunct al șefului 
Secției-Internaționale a Comitetului 
Central nl Partidului Comunist 
Român,-Constantin Mltea, membru 
supleant al Comitetului Central al 
Parț i^uțui Comimlsț Româp, cpnșL 
1 Ier al prejediritelu 1 Conslliului de 
Stat, Vâslie RăuțA, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Ser
giu Cehiei director’ a. li în Minister 
rul Afacerilor Externe, Florian 
Stoica, director general adjunct In 
Ministerul Comerțului Exterior, șl 
Valerlu Tudor, consilier in Minis
terul Afacerilor Externe.

Din partea congoleză : Pierre' 
N’Ze, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidu
lui Congolez al Muncii, președin
tele Comisiei de organizare, presă 
și propaganda, Ange Poungoui, 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, însărcinat cu 
problemele financiare și materiale, 
Aloiso. Moudlleno-Mossengo. mem
bru al Comitetului Central nl 
Partidului Congolez al Muncii, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat. Justîn Lekounzou, membru al 
Comitetului Central al Partidu
lui Congolez nl Muncii, mi
nistrul Industriei, minelor șl țu- 
rismulul, Henry Lopez, membru nl 
Comitetului Central al Partidului 
Congolez a Muncii, ministrul Mu
cezilor externe, Dieudonne Mnnu- 
Mahoungou, membru al Partidului 
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© Toasturile rostite la dineul oferit de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

© Plecarea din Brazzaville

Delegația guvernamentală
economică română s-a înapoiat

bru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. Ion 
Circci. șef de seelie la C.C. 
nl P.C.R.. de activiști de 
partid.

*
La plecarea din Roma, pe 

aeroportul Internațional 
„Leonardo da Vinci", dele
gația Partidului Comunist 
Român a fost salutată cu 
căldură de Gas'.one Gen- 
slnl. vicepreședinte al Co
misiei centrale de control 
a C.C. al P.C.I.. Rodolfo 
Mechlnl membru al C.C.. 
vlceresponsabll al Serilel 
externe a C.C. al P.C.I., șl 
Carlo Cavalll. membru al 
Comisiei de revizie .a C.C. 
al P.C.i.. senator. A fost, 
de asemenea, de fală îacob 
ionașcu. ambasadorul Re
publicii Socialiste România 
la Roma, precum șl membri 
al ambasadei

de la
Marți după-aminză s-a 

înapoiat In Capitală dele
gația guvernamentală eco
nomică română, condusă de 
tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, membru, al Comite
tului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent nl C.C.’ nl 
P.C.R.. vicepreședinte a! 
Consiliului de Miniștri, 
care, la invitația guvernu
lui Republicii Democrate 
Vietnam a făcut o vizită 
de prietenie tn această 
țară.

La sosire, pe aeroportul 
Otppenl, erau prezenil to
varășii Leonto Răutu. 
membru §1 Comitetului

Elena Ceaușescu, tovarășa CeUne 
N'Gixinbl, membrii delegației ro
mâne, membri ăi guvernului con
golez.

Conform procedurii congoleze, 
după semnare, textul declarației 
comune a fost citit integral de 
Henry Lopez, membru al C.C. al 
P.C.M., ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Congo.

Congolez ol Muncii, ministrul co
merțului, Cesar Mopolo-Dndet, 
membru al Partidului Congolez al 
Mundi, secretar general In Minis
terul Afacerilor Externe, Jean 
Baptiste Lounda, membru nl Parti
dului Congolez nl Muncii, ambasa
dorul Republicii Populare Congo la 
București, Andră Moutou, membru 
al Partidului Congolez al Mundi, 
expert la planificare, Auxence 
Ikongn, directorul Cabinetului pre
ședintelui Republicii, Jean Bake- 

,kolpL,_șeXuL Dlvjziel Europa .în Mi
nisterul Ă facerilor , Externe, Ber
nard Matingou, șeful Diviziei tra
tatelor șl convențiilor in Ministerul 
Afacerilor Externe, Moungounga- 
Ngutin. directorul comerțului exte
rior din Ministerul Comerțului.

în cadrul convorbirilor, cei doi 
președinți s-au informat reciproc 
asupra activității și preocupărilor 
aptuale ale celor două partide ți 
state. El nu procedat la un larg 
schimb de păreri privind relațiile 
bilaterale, precum șl principalele 
probleme ale situație! Internațio
nale.

Partea română a Informat partea 
congoleză despre preocupările șl 
eforturile comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii din România 
pentru a transpune In viață pro
gramul vast de construire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, elaborat de Congresul al 
X-lea ol Partidului Comunist Ro
mân, pentru crearea unei economii 
avansate, a unei culturi moderne șl 
asigurarea unul inalt nivel de con
știință socialistă a întregului po
por. Partea congoleză a dat o înaltă 
apreciere sțicceseibr Istorice obți
nute de România socialistă In cd

(Continuare în pag. a fl-nj

Hanoi
' •» „ * , - ; 5'3J ; f
Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliu
lui do Miniștri. George 
Macovescu, prim-adjunct 
ol ministrului afacerilor 
tSxieme. alte persoane ofi
ciale.

Au fost de fată Nguyen 
Dang Ranh, ambasadorul 
R. D. Vietnam la Bucu
rești. Lam Van Luu. am
basadorul Republicii Viet
namului de Sud. Hua Kuan, 
însărcinat cu afaceri ad- 

■ Interim ol R P. Chineze la 
București, si membri al 
ambasadelor respective.

(Agerpres)
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Inirobăr. ji răspunsuri In sprijinul celor core stu
diază In Invâțămîniul de partid
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CU PRILEJUL DINEULUI OFERIT DE
î

După cum am animi nist Român, președințele Consiliu
lui *țe Stat ni Republicii Socialiste

După cum am anunțat în numă
rul de Ieri al ziarului. In dineul
oferit luni la Brazzaville de secre- P unftnla, Nlcolae Ceaușescu, și de 
tarul general al Partidului Comu- tovarășa Elena Ceaușescu, în

5
I Comitetului ședințe al Coreslilulul de Stat, co-
I Congolez al mandnntul Marien N’Gounbi, și 
al Republicii Celine N'Gouabl. cel doi șefi de stat’ 
de stat, pre- au rostit toasturi.

PLECAREA DIN BRAZZAVILLE

Toastul tovarășului
Uitolae Ceausescu

Toastul tovarășului
Marien N'Gouabi

Tovarășe președinte,
Domnilor șl doamnelor, 
Dragi prieteni șl tovarăși,

total pentru a se pune cnpăj răz
boaielor, colonialismului șl neoco- 
lonlallsmulul. Sîntem hotărițl să 
întărim colaborarea noastră In a- 
ceastă luptă, împreună cu toate ce
lelalte țări socialiste, cu toate for
țele antUmperiaUste. (Aplauze pu
ternice). ’

Desigur, tovarăși șl prieteni, în 
cadrul unor discuții se abordează 
multe probleme. Pe noi, comuniștii 
români, ne preocupă faptul că tre
buie să se tacă totul pentru unita
tea forțelor naționale și forțelor in
ternaționale antilmpertaUste, pen
tru soluționarea marilor probleme 
care stau astăzi în fața lumii, ' în 
fața fiecărui popor care a pornit pe 
calea dezvoltării independente. 
Este nevoie de unitate, atlt a for
țelor naționale, cît și a forțelor an
ti Imperialiste, pentru că numai 
așa, acționlnd unite — alit pe plan 
Intern; cît șl pe plan Internațional 
— forțele care se pronunță pentru 
progres social, pentru cooperare șl 
pentru pace pot asigura realizarea 
acestei politici. Noi avem convin
gerea că țările din Africa, precum 
și de pe alte continente, vor ac
ționa cu și mai multă fermitate 
pentru întărirea unității lor, că 
Organizația Unității Africane va 
milita cu șl mal niultă hotărâre 
pentru a contribui la soluționarea 
unui șir de probleme de pe acest 
continent, că, realmente, în toate 
țările se va acționa pentru unirea 
tuturor forțelor, fără a se ține sea
ma că asupra unora sau altora din 
probleme există deosebiri de pă
reri. Este clar — cel puțin pentru 
noi, șl dorim să vă spunem aceasta 
deschis, ca unor tovarăși și prie
teni — că trebuie să facem totul ca 
torțele de eliberare națională, ce 
reunesc diferite concepții politice, 
să întărească această unitate. Cel 
puțin noi concepem că, în nici un 
caz, comuniștii hu pot fi excluși 
din cadrul acestei colaborări, că 
este necesar să găsim căile pentru 
a realiza această unitate a forțelor 
naționale anlilmperinllste. Nu tre
buie să se uite că forțele colonia
liste și reacționare vor face totul și 
în viitor pentru a produce dezbi
nări, pentru a diviza forțele nntilm- 
pertallste șl progresiste din diferite 
țări. De aceea, trebuie să facem șl 
noițStoful pentru’a găsi calța spre 
onllnfe. Victoria noastră pe plan 
național șl internațional constă în 
unitate !

Desigur, tovarăși, în fiecare țară 
sînt probleme specifice, ele se pot 
soluționa altfel dccît în România 
sau in alte țări — șl nici nu trebuie 
să pretindem să fie soluționate pes
te tot in același fel. Fiecare trebuie 
lăsat și 
ționeze 
situației 
vi ta tea 
bule să . _ ____...
nînd uniți în problemele princi
pale — atlt naționale, cât și inter
naționale — putem să obținem vic
toria. (Aplauze prelungite). De a- 
ceea, trebuie aâ facem total pentru 
unitate !

Iată, dragi prieteni și tovarăși, 
cercul problemelor care le-am 
discutat în aceste zile. Sint cdn- 
vlns că vizita pe care am făcut-o 
In Republica Populară Congo, 
convorbirile pe care le-am avut 
cu tovarășul Marien N'Gouabl, cu 
ceilalți tovarăși vor contribui la 
dezvoltarea multilaterală a cola
borării noastre, că, de asemenea, 
conlucrarea dintre partidele noas
tre se va exLinde mult In folosul 
ambelor popoare. Dezvoltarea re
lațiilor dintre noi va contribui, in 
aceiași timp, la cauza generală a 
luptei antilmperinllste, pentru li
chidarea colonialismului, pentru 
progresul țărilor caro doresc să sa 
dezvolte Independent, pentru pace 
și colaborare Intre toate popoare
le lumii. (Aplauze puternice).

MIine vom părăsi cu regret pa
tria dumneavoastră Cu regret, 
pentru că am stat puțin șl am pu
tut cunoaște prea puțin din mun
ca șl preocupările partidului si 
poporului dumneavoastră Spe
răm însă că vizitele dintre repre
zentanții partidelor șl țărilor noas
tre se vor intensifica șl, ca atare, 
ne vom putea cunoaște mal bine, 
că vizita pe care tovarășul pre
ședinte și tovarășa sa o vor face 
în România va contribui, de ase
menea, la mal buna cunoaștere

Este pentru mine, pentru .tova
rășa mea, pentru tovarășii din de
legație o deosebită plăcere aă vă 
salutăm în această seară ca oas
peți ai Republicii Socialiste Româ
nia — este adevărat că tot pe 
pământul Republicii Populare,Con
go. (Aplauze).

Sper însă că voi avea prilejul 
să salut șl în România pe tovară
șul președinte, pe tovarășa sa șl 
pe alți tovarăși congolezi.

Ne aflăm de mal bine de două 
zile in țara dumneavoastră. Am 
putut să cunoaștem, desigur, o 
mică parte din activitatea munci
torilor, a oamenilor muncii din 
țara dumneavoastră. Am avut con
vorbiri atât în legătură cu proble
mele colaborării economice, poli
tice, tehnico-ștUnUfice, precum și 
cu privire la relațiile dintre 
partidele noastre. De asemenea, am 
făcut un schimb de păreri asupra 
diverselor probleme ale vieții in
ternaționale contemporane.

Din ceea ce am putut vedea în 
vizitele pe cure le-am făcut In 
uzina dc textile, la portul din 
Pointe Noire, în celelalte vizite, 
am constatat cu satisfacție că po
poral congolez, sub conducerea 
Partidului Congolez al Muncii, a 
trecut cu hotărîre la dezvoltarea 
unei industrii proprii, la dezvolta
rea economică in general, creînd 
astfel o bază trainică pentru fău
rirea noii orânduiri sociale. (Aplau
ze puternice).

Ca' prieteni al poporului congo
lez ne bucură aceste realizări șl 
drumul pe care ați pornit, deoa
rece știm din experiența proprie 
că pe acest drum se poate construi 
cu adevărat o puternică bază eco
nomică în stare să asigure Inde
pendența și suveranitatea țării. 
(Vil aplauze). Ne bucură faptul 
că Partidul Congolez al Mun
cii se preocupă de a soluțio
na eu prioritate aceste probleme. 
Știm că ele nu sînta ușoare, că 
cer eforturi serioase; dar știm, 
de asemenea — din propria noastră 
experiență — că dacă Partidul 
Congolez al Muncii îșj pfbpUi’eSȘă 

iSoliiționeze acMt^probfene șltopp- 
■leB'iă la sprijinul“cl&â muncitoare, 
al țărănimii, al intelectualității, 
practic la întregul popor, dacă face 
din aceasta principala problemă 
națională, atunci fără îndoială că 
succesul este asigurat (Vil aplauze). 
Din ceea ce am putut vedea In a- 
ceste zile — desigur, nu avem de
loc pretenția câ înțelegem proble
mele din Congo, dar ceea ce am 
putut vedea — ne face să plecăm 
cu convingerea că poporul congo
lez, partidul său, conducerea sa 
merg pe un drum bun șl dorim să 
obțineți succese cit mal mari pe a- 
ceastă cale 1

Am căzut de acord să realizăm o 
serie dc obiective economice in 
cadrul cooperării româno-congo- 
leze. Sper că înțelegerile reallzaie 
cu acest prilej vor deschide pers
pective bune pentru extinderea in 
următorii ani a colaborării dintre 
Republica. Socialistă România șl 
Republica’ Popuikră Congo. Aceste 
relații de colaborare economică, 
tehnico-șUlnțlflcă sint bazata pe 

...principiile egalității Intro țările 
noastre, între popoarele noastre, in
tre două țâri prietene care doresc 
să conlucreze pentru a-șl asigura 
dezvoltarea lor și a participa astfel 
cu drepturi egale la Întreaga viață 
internațională De aceea, eu apre
ciez că Înțelegerile realizate cu u- 
cest prilej vor avea o Importanță 
atlt pentru dezvoltarea relațiilor 
reciproce, cit șl ca un model de re
lații bazate pe noi principii in via
ța Internațională.

Am nbordat o serie de probleme 
internaționale. Nu aș dor! să mă 
opresc pe larg asupra lor. Sihtein 
de acord că trebuie să milităm cu 
toată fermitatea pentru a face să 
triumfe in viața InteroațlonalA, In 
relațiile dintre'state principiile ega
lității în drepturi, respectul suve
ranității și Independenței naționale, 
neamestecului in treburile Interne, 
avantajului reciproc șl, desigur, a- 
iunci cînd este vorba de țări prie- 

"tene, solidaritatea șl ajutorarea ca 
prieteni. (Aplauze).

în același timp, sîntem de acord
de'a acționa pentru a exclude din dintre partidele și popoarele noâs- 
viața Internațională folosirea for- • £x>ș] regretăm că am stat pu-
ței sau amenințarea cu forța în ...
soluționarea problemelor dintre 
'state, de a face totul pentru a con
tribui la dezvoltarea unei larg! co
laborări intre toate statele lumii, 
fără deosebire de orânduirea so
cială.

Ne-am înțeles că este necesar să 
întărim colaborarea noastră în lup
tă împotriva politicii imperialiste 
de forță și dictat, împotriva colo
nialismului șl ncocolonlallsmului, 
că trebuie să contribuim la întări
rea’unității tuturor forțelor antlim- 
periallste, pentru a face să se asi
gure dreptul fiecărui popor de a-șî 
soluționa problemele corespunzător 
dorințelor și năzuințelor sale, fără 
nici un amestec din afară. (Vii a- 
plauze).

Nu doresc să mă opresc la răz
boiul din Indochina, la colonialis
mul din Africa sau la alte zone ale 
lumii, pentru că, așa cum am re
marcat și acum două zile, asupra 
acestor probleme între țările și par
tidele noastre există un punct de 
vedere comun — acela de a face

Tovarășe președinte.
Este momentul în care se încheie 

vizita dumneavoastră foarte scurtă 
în țara noastră. Țin ca, în numele 
poporului congolez, al meu perso
nal, să vă mulțumesc pentru cuvln- 
tul dătător de deplină satisfacție pe 
care l-ați pronunțat la adresa noas
tră. (Aplauze).

Viața este în așa fel făcută Incit 
momentele cele mai importante ale 
existenței noastre i sau ale istorie! 
popoarelor sini cele mal lungi și 
iată de ce amabilul dumneavoastră 
cuvint va riirnîne multă vreme în 
inima poporului congolez ca un 
mesaj de prietenie între două po
poare .însuflețite de aceeași credin
ță — marxlsm-lenlnLsmuL

Tovarășe președinte, încă de 
inline veți merge sub alte ceruri și 
1a alta gazde, care sînt nerăbdă
toare să vă primească Dar, vă rog 
să credeți că poporal congolez, care 

sa valoare 
făcut-o ve
rile în mij- 
amlntlre de 

, făcind acest . ,
lucru, dumneavoastră nu numai că două popoaro ale noastre. Ați ob- 
ne-ațl dat prilejul de a vă cunoaște 
mai bine, de a cunoaște mai bine 
pe ilustrul om, din tinerețe gata de 
luptă și de muncă, omul care pre
zidează astăzi cu înțelepciunea cu
noscută o țară prietenă, veghează 
asupra destinelor uneia din cele 
mai frumoase țări europene șl con
duce unul din cele mal puternice 
partide din Europa. Dar prin per
soana dumneavoastră, a tovarășei 
Elena Ceaușescu și a distinselor 
persoane care vă însoțesc, poporul

a apreciat la Justa 
cinstea pe care I-ațl 
nLnd să petrecețl trei 

. locul său, va păstra , o 
neuitat. Intr-adevăr,

i

congolez a luat cunoștință de o țară 
care se bucură de admirația în
tregii lumi. Pentru toate aceste mo
tive, tovarășe președinta, contac
tele pe care le-am avut vor fi pen
tru noi, congolezii, de un real folos, 
din ele vom trage serioase învă
țăminte.

Atunci cînd, după încheierea vi-' 
zilei dumneavoastră în țărilo afri- 

>cane, vă veți întoarce pe malul 
Dunării sau in înfloritoarele cîmpll 
ale Moldovei, să șUțl că aici, în 
Africa, un popor, poporul congolez, 
glndește și meditează la experiența 
împărtășită. ȘI nu cred că mă înșel 
atunci cînd voi spune că, reamin
tind similitudinea punctelor noas- 
tre de vedere, ne vom convinge și 
.mol mult de necesitatea întăririi 
frontalul comun împotriva impe
rialismului, avlnd permanent în 
vedere internaționalismul' proletar

De altfel, convorbirile pe care 
le-am avut șl ambianța de prlete-țî

nle sinceră sînt tot ntitea motive 
care ne determină să strîngem șl 
mal mult legăturile noastre.

Iată, tovarășe președinte, moti
vele și scopurile .cooperării celor

servat că această cooperare va fi p 
operă înfloritoare șl de lungă du
rată, demonstrată de prezența 
dumneavoastră în țara noastră. Vă 
rog să fiți Încredințat că aceasta 
este șl dorința congolezilor.

Vă rog Să-mi permiteți să toas
tez pentru partidul, guvernul și po
porul romuri, pentru dumneavoas
tră, tovarășe președinte, și pentru 
tovarășa Ceaușescu.

Trăiască socialismul în1 lume ! 
(Aplauze puternice, îndelungate).

„Vizita președintelui Ceaușescu 
a fost toarte utilă pentru dezvol
tarea prieteniei congoleza-române 
— ne declara, pe aoroporiul 
Maya-Maya, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare 
Congo, Henry Lopez. Sîntem feri
ciți de a fi avut prilejul sâ-1 cu
noaștem personal șl să avem con
vorbiri cu conducătorul Partidului 
Comunist Romăn șl poporului ro
mân. ceea ce a contribuit în mod 
esențial la consolidarea înțelege
rii, consemnate pe larg în decla
rația noastră comună", spunea în 
continuare șeful diplomație! con
goleze, în timp re tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu îșl lua rămas bnn de ta 
gazde, în ovațiile șl uralele mul-, 
ți mii.

Se încheie o vizită fructuoasă, 
de lucru, care, deși scurtă, a per
mis examinarea la nivelul cel mal 
înalt a stadiului șl posibilităților 
de dezvoltare a colaborării dintre 
România șl Congo pe plan politic, 
economic, tehnlco-știlnțiflc.

Vizita se înscrie, astfel, ca un 
eveniment istoric în cronica rela
țiilor romftno-eongoleze, dar șl ca 
o acțiune marcantă, de mare în
semnătate, în folosul general al 
luptei anlilmperinllste, anticolonia
liste, pentru consolidarea șl pro
gresul țărilor care au optat pentru 
o dezvoltare ' de sin® stătătoare, 
pentru colaborare între toate na
țiunile......

în aclamațiile mulțimii pre
zente pe aeroport, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de președintele 
Marien N'Gouabl șl tovarășa Cel Ine 
N’Gouabl, stat salutați de Pierre 
N’Ze, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Congolez al 
Mundi, Joachim Yhombl-Opango, 
membru ol C.C. al P.C.M, șeful 
Statului Major general al Armatei 
Populare Naționale, președintele 
Comitetului de Onoare Lnstiluit cu

pan, Comellu Mănescu, Bujor Al- 
mîîșnn — fiecare lntlrzllnd titeva 
momente ta fața omologului său 
pentru a-șl exprima satisfacția 
față de convorbirile purtate țl 
acordurile încheiate în aceste’ zile.

Sînt intonate Imnurile naționale

prilejul vizitei oaspeților români, 
Aloise Mbudlleno-Massengo, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
membru al guvernului, Justln Le- 
kounzou, ministrul Industriei, mine
lor șl turismului, Henry Lopez, mi
nistrul afacerilor externe, mUitanțl 
al partidului, conducători ai orgaril- ale ce’-r două țâri ; o gardă de 
rațiilor de masă și obștești, alte per
sonalități ale vieții politice congo
leze. A fost, de asemenea, prezent 
Gheorghe’Stolan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Brazzaville.

chiar ajutat să-șl solu- 
problemelc corespunzător 
in care își desfășoară nctl- 
Dar, pornind de aici, tre- 
Ințelegem că numai acțlo-

onoare prezintă onorai celor doi 
conducători do partid șl de stat

Ia scara avionului prezidențial, 
tovarășul Nie-'ae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu îș! - iau 
rămas bun de la tovarășul Marien 

Celine 
N’Gouabl, pe care îl vor revedea 
în capitala patrie! noastre, cu prile
jul vizitei pe care șeful statalul 
congelez și soția sa o vor întreprin-

Au fost de față șefii misiunilor N'Gouabl șl tovarășa 
diplomatice acreditați la' Brazza- 
vlfle, membri al ambasadei șl al 
coloniei române din Brazzaville. 
I?l Iau rămas bun de la persona
litățile congoleze tovarășii Ion Pă- de în România.

Tovarășului comandant MARIEN N’GOUÂBI
Președintele Republicii Populara Congo,

■Preșadintele Comitetului Central al Partidului Consoles al Muncii

BRAZZAVILLE

Părăsind teritoriul Republicii Populare Congo, la încheierea vizitei 
pe care om făcut-o In frumoasa dumneavoastră țară, țin să-vă exprim 
mulțumirile noastre cordiale pentru primirea ospitalieră șl atenția deo
sebită de care ne-am bucurat din partea dumneavoastră personal, ^Co
mitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, a Consiliului de Stat 
și a poporului congolez prieten.

Am convingerea că, vizita făcută în țara dumneavoastră; convorbirile 
avute vor întări și mal mult legăturile de prietenie șl colaborare dintre 
partidele șl țările noastre, In Interesul celor două popoare, al cauzei p&cll 
și înțelegerii internaționale.

Folosim acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră. Partidului 
Congolez ol Muncii, "Consiliului de Stat șl întregului popor congolez 
urarea de a obține noi succese pe linia dezvoltării economico șl sociale, 
a făurirli unei vieți libere și Independente.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 

■ al Republicii Socialiste România

DECLARAȚIE COMUNĂ ROMÂNO-CONGOLEZĂ
(Urmare din pag. I) vlnță, ele au subliniat că numai 

aplicarea Integrală șl permanentă 
a actelor principii fundamentale 
de către toți și față de toți poate 
salygardu șl consolida'paceaîn ...
lume și, , jllmpoirivă, încălcarea Namibia și.alte .teritorii depen'den-

.lpr.duce de,flecare dată la crearea țe,' “pentru , 'JIchidarea' Jugului
unor 'focare“'de încordare'șî” 
filet.

Cele două părți au reafirmat 
deplina lor solidaritate cu lupta 
eroică a popoarelor din Indochina 
pentru apărarea Independenței șl 
suveranități! naționale, împotriva 
agresiunii Statelor Unita ole A- 
meririi. Ele sprijină propunerile 
de pace ale Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Rcpu'-licli Viet
namului de Sud, ale Guvernului 
Regal de Unitate Națională din 
Cambodgla și ale Frontalul Pa
triotic din Laos si declară că pen
tru asigurarea păcii In Indochina 
este imperios necesar să se pună 
capăt bombardamentelor împotri
va ■ Republicti Democrate • Vietnam, 
să fie retrase necondiționat tru
pele S.U.A. și ale altațllor lor din 
acdaafâ regiune, astfel îneît po
poarele vtetaomez, cambodgian și 
laoțian să-și poată hotărî singure 
soarta, potrivit aspirațiilor șl In
tereselor lor legitime, fără nici 
un amestec din afară.

îh legătură cu situația din Orien
tul Apropiat, cei doi șefi de stat 
s-au pronunțat pentru soluționarea 
crizei din această zonă pe cale paș
nică, In spiritul rezoluției Consiliu
lui de Securitate din 22 noiembrie 
19fl7, pentru retragerea trupelor is- 
raellene de pe teritoriile arabe o- 
cupate șl asigurarea dreptului La 
existență al tuturor statelor din 
regiune, pentru rezolvarea proble
mei populației palest! nene, con
form intereselor sale naționale.

Evocind evenimentele caro au a- 
fectat recent situația din subcontl- 
nentul indian, el au afirmat că 
problemele existente în această re
giune trebuie rezolvate pe bazn 
strictei respectări a principiilor 
fundamentale ale dreptului Inter
național, în interesul păcii și secu
rității popoarelor din această zonă, 
ca și al păcii și securității Interna
ționale.

Relevînd importanța proceselor 
revoluționare petrecute pe conti
nental african, precum șl manifes
tarea tot mai activă, pa arena 
mondială, a tinerelor state din A- 
frlca, cele două părți au exprimat 
sprijinul lor deplin cu lupta aces
tora pentru consolidarea Indepen
denței șl suveranității naționale, 
pentru dezvoltarea economică șl 
socială de sine stătătoare, împotri
va imperialismului, colonialismului 
șl neccolonlalLsmulul. în această 
ordine de idei, au fost evocate 
preocupările statornice tde statelor 
continentului pentru apărarea In
tereselor lor legitime șl dezvolta
rea raporturilor Interafricane șl o 
relațiilor de bună vecinătate, men- 
țlonindu-se aportul Organizației 
Unității Africane la înfăptuirea a- 
ceslor obiective.

Părțile au reafirmat că esle.drep-

ritfițlt șl dezvoltării multilaterale 
a fiecărui popor, al întăririi păcii 
șl securității internaționale.

Evidențiind interesul popoare
lor din Europa pentru realizarea 
securității, pa acest continent, cele 
două părți au fost de acord că În
făptuirea - acestui” ’obiectiv.” pe 
baza principiilor fundamentale 
ale dreptului internațional șl cu 
participarea directă a tuturor sta
telor Interesate ar contribui în 
mare măsură la crearea unul cli
mat de nare șl destindere Inter
națională.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru încetarea cursei Înarmări
lor și realizarea und adevărate 
dezarmări generale. Ele sprijină 
convocarea unei conferințe mon
diale de dezarmare, cu participa
rea tuturor statelor, In condiții de 
egalitate.

Cele două părți au reliefat , ro
lul Organizație! Națiunilor Unite 
în dezvoltarea colaborării Inter
naționale ș! menținerea păcii și 
au salutat restabilirea drepturilor 
legitime ale Republicii Populare 
Chineze In această organizație, 
ceea ce constituie un act de în
semnătate Istorică, o manifestQ.pa 
elocventă a tendințelor pozitivă 
care au loc pe arena mondială.

Totodată, părțile s-au pronunțat 
pentru admiterea celor două state 
germane — Republica Democrată 
Germană șl Republica Federală a 
Germanici — precum și a altor 
state In această organizație șl ta 
alte organisme Internaționale.

Părțile au apreclnt că vizita ofi
cială a secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nlcolae Ceaușescu, ta Republica 
Populară Congo șl convorbirile 
care nu nvut loc cu acest prilej 
constituie o contribuție Importan
ta la întărirea raporturilor 
prietenie romflno-congoleze, _
cauză păcii și înțelegerii intre po
poare.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat
ol Republici! Socialisto Romă-! 
nla, Nlcolae . Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu și personalitățile 
care l-au însoțit 
sincere mulțumiri 
Comitetului Central _ _____ ____
Congolez al Muncii, președintele 
Republicii Populare Congo, șef 
al statului, comandant Marien 
N'Gouabl, ș! poporului congolez 
pentru primirea entuziasta șl ospi
talitatea frățească ce le-au fost 
rezervate In timpul vizitei.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului dc Stat al Repu
blicii Socialiste. România, Nlcolae 
Ceaușescu, a invitat pe președin
tele Comitetului Central al Parti
dului Congolez al Muncii, preșe
dintele Republicii Populare Congo, 
șeful statului, comandant Marien 
N'Gouabl, să facă o vlzltft oficia
lă de partid șl de stat în Româ
nia. Invitația a fost acceptată eu 
plăcere, urmînd ca data să fie 
stabilită ulterior.

citarea deplină a acestui drept Ele 
au.declarat că țările și popoarele 
lor vor continua să acorde întregul 
lor sprijin luptei popoarelor din 
Angola, Mozamblc, Gulneen-Bissau.
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te," “.pentru 'lichidarea' Jugului 
colonia!, pentru libertate șl înfăp
tuirea năzuințelor lor legitime de 
progres șl bunăstare.

Ele condamnă cu fermitate po
litica de apartheid șl discriminare 
rasială a regimurilor din Repu
blica Sud-Africană șl Rhodesia și 
cer să se pună capăt acestor prac- ■. 
Uri anacronice, care nesocotesc 
drepturile fundamentale ale omu
lui, reprezentind în același timp 
o amenințare la adresa păcii și 
securității în lume.

Cele două părți apreciază că 
trebuie întreprinse neîntârziat ac
țiuni concrete în .vederea apUcAril 
Declarației O.N.U. privind acorda
rea independenței țărilor șl po
poarelor ’coloniale șl a rezoluții
lor organizației referitoare la de
colonizare șl apartheid. Ele nu sa
lutat, în acest sens, întrunirea șl 
concluziile sesiunii speciale a Con
siliului de Securitate al 
care a avut loc la

Președintele Nlcolae Ceaușescu 
și președintele

sa politică, .pornind de ta cerințele 
legilor generale ale dezvoltării so
ciale șl bazindu-se pe analiza știin
țifică a pariicutaritățllpr fiecărei 
țări, în vederea rezolvării proble
melor. pe' pTțn național, eorespun- , 
zâtor îcondlpilor concrete în care 
își ’desfășoară activitatea, aducîn- 7 
du-șl șl în acest fel contribuția la 
cauza InternațlonaUstă a luptei îm
potriva , imperialismului, pentru 
pace și soriplism. Ei consideră că, 

-pentru a-șl afirma pe deplin rolul 
conducător în opera de construire a 
noii orfndulri, partidul clasei mun
citoare trebuie să exprime fidel vo
ința și năzuințele poporului respec
tiv, să realizeze în fapt unitatea 
tuturor forțelor patriotic» înaintate 
ale societății și să asigure, pe a- 
eeaslă bază, adeziunea întregului 
popor ta politica sa internă șl ex
ternă.

Ce! doi conducători au afirmat 
hotftrîrea comună a celor două par
tide de a dezvolta și adinei rela
țiile dintre ele, pe baza principiilor 
egalității In drepturi, neamestecului 
în treburile Interne, stime! șl res
pectului reciproc, ceea ce corespun
de pe deplin intereselor popoarelor 
român șl congolez, servește cauza 
generală a unității tuturor forțelor 
cintiimperiulistc. în vederea strân
gerii legăturilor dintre cele două 
partide, ei au convenit să se sta
bilească un program concret de co
laborare, Informare reciprocă și 
schimburi de delegații pe linie de 
partid, precum și pe linia organi
zațiilor de masă.

In cadrul schimbului de păreri 
privind situația Internațională, cel 
doi președinți au subliniat impor
tanța deosebită pe care o are în lu
mea contemporană creșterea rolu
lui și influenței torțelor păcii, de
mocrației și progresului social. El 
au evidențiat necesitatea întăririi 
tuturor detașamentelor frontului 
antlimperiallst, precum și a unită
ții lor de acțiune, în scopul elimi
nării politicii imperialiste de dictat 
și agresiune, de folosire a forțe! 
sau a amenințării cu forța, al era
dicări! complete a colonialismului 
șl neocolonlăllsmulul, pentru a 
asigura respectarea dreptului po-3 
poarelor de a fi stăpîne ta ele 
acasă, de a dispune In mod li
ber de bogățiile naționale șl de a 
decide singure asupra căilor dez
voltări! lor economice șl sociale. 
Totodată, s-a reliefat răspunderea 
tuturor statelor’ lumii, indiferent 
de mărimea' și potențialul lor, 
pentru destinele păcii și securității 
în lume, pentru promovarea unei 
largi și fructuoase conlucrări in
ternaționale șl s-a subliniat în a- 
cesl sens rolul crescând al țări lo
rn ici și mijlocii. . (

în concepția celor două părți, 
realizarea acestor obiective im
pune așezarea la baza raporturilor 
Interstatale a principiilor inde
pendenței șl suveranității națio
nale, egalității în drepturi, ne
amestecului în treburile Interne, 
avantajului reciproc —. principii m <a«.- Ulcp-
după care se călăuzește neabătut tal inalienabil al tuturor popoarelor
politica externă a Republicii So- de a trăi Independent șl de a duce
clallste România . șl Republicii; lupta prin toate mijloacele, inclusiv
Populare Congo. în această pri- lupta armată, pentru a obține exer-

27 de ani de construcție a noii orin- 
dulrL

De asemenea, ea a apreciat în 
mod deosebit solidaritatea activă, 

•-£u lupta po
poarelor, din Africa? pentru .‘elibe
rare” națională, pentru cucerirea, 
apărarea și consolidarea indepen
denței ior.

Partea congoleză a înfățișat pa 
larg activitatea curentă șl proiec
tele de viitor ale conducerii de 
partid șl de stat In vederea întări
rii unității și a rolului conducător 
al Partidului Congolez al Muncii 
în mobilizarea și organizarea efor
turilor întregului popor pe calea 
rezolvării problemelor complexe 
care îi stau în față, cit și pe colea 
edificării orânduirii socialiste. Par
tea română u exprimat aprecierea 
deosebită față de rezultatele Impor- 
'tante obținute de poporul congolez, 
sub conducerea Partidului Congo
lez al Muncii, în lupta pentru apă
rarea și consolidarea Independen
ței politice și economice, pentru 
lichidarea rămășițelor exploată
rii eolonlale șl a subdezvoltării, 
pentru valorificarea deplină a bo
gățiilor sale naționale șl în opera 
de construire a unui Congo socia
list — participant activ în frontul 
antlimperlaltst al popoarelor.

în legătură cu relațiile economi
ce bilaterale, acordul comercial 
de lungă durată șl acordul de coo
perare economică și tehnică , au 
creat cadrul propice pentru ’ in
tensificarea schimburilor in aces
te domenii. De asemenea, activi
tatea desfășurată de comisia mix
tă guvernamentală romăno-con- 
goleză a contribuit ta mod pozitiv 
ta adoptarea' măsurilor corespun
zătoare pentru realizarea obiec
tivelor de Interes comun.

Cete două părți constată cu 
satisfacție progresele făcute pri
vind concretizarea unor obiecti
ve Industriale prevăzute în ca
drul cooperării dintre cele două 
țări, respectiv în domeniul Indus
triei textile, Industriei prelucrării 
lemnului șl minelor. Ele' șl-au ex
primat hofârlrea de a acționa în 
continuare pentru realizarea șl a 
altor obiective do cooperare pen
tru care slut în curs discuții co
respunzătoare, in domeniile agri
col, construcțiilor navale, indus
triei metalurgice, precum șl pen
tru dezvoltarea schimburilor co
merciale dintre cele două țări, pe 
baze reciproc avantajoase.

Părțile au apreciat că o formă 
care ar fi de natură să contribuie 
la dezvoltarea eficientă a coope
rării între cele două țări ar con- 
stltul-o înființarea de societăți

•" concretă, a Românieicu lupta

țin în țara dumneavoastră, plecăm 
cu Impresii deosebit de bune, cu 
convingerea că am pus o bază 
trainică rotațiilor de colaborare 
dintre partidele și țările noastre. 
(Vil aplauze).

Propun să toastez pentru întări
rea și dezvoltarea colaborări! din
tre partidele șl țările noastre;

Pentru colaborarea între toate 
forțele an ti im peria Uste ;

în sănătatea tovarășului preșe
dinte Morten N’Gouabl, a soție! 
sale ; , '

în sănătatea celorlalți tovarăși 
din conducerea' partidului șl sta* 
talul, a celorlalți’milltanțl;

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor;

Pentru reprezentanții diploma
tici.:

Pentru pace șl cooperare, Inter
națională I (Aplauze puternice, în
delungate).

Trăiască Republica Populară 
Congo 1 (Vii șl puternice aplauze).

înființarea de societăți
mixte în domeniile de Interes co-—rmia.

în cadrul discuțiilor, secreta
rul .general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, și președintele Comite
tului Central al Partidului Conge
lez al Muncii, tovarășul Marian 
N’Gouâbl, au procedat la un am
plu schimb de. păreri șl Informa
ții privind activitatea celor două 
partide. Ei au subliniat în mod deo
sebit dreptul fiecărui partid de 
s-și elabora de sine stătător linia . ți , .■ ; 7 ... 't . . ■ ■ ■' .' 7 ■ . ■

■■ ...... 1, ■
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

>3?

c«'l
con-

L-t. ■

O.N.U.,
Addls-Abebm

și președintele Marien N’Gouabl 
consideră că lichidarea stării de 
subdezvoltare economică șl crea
rea condițiilor necesare pentru ca 
toate popoarele să beneficieze ne
îngrădit de cuceririle civilizației 
moderne reprezintă în lumea do 
azi o problemă stringentă pentru 
progresul umanității și asigurarea 
păcii mondiale.

EI au subliniat Importanța in-' 
tenslficării eforturilor proprii ale 
fiecărui stat pentru valorificarea 
eficientă a resurselor lor 
riale șl umane — de care 
să dispună în condiții de 
suveranitate, precum șl

mate- 
trebuie 
deplină 
pentru ,t. 

formarea cadrelor naționale. Ei 
au evidențiat, totodată, necesitatea 
extinderii unei colaborări Interna
ționale echitabile, a eliminării 
practicilor discriminatorii șl ba
rierelor artificiale în relațiile eco
nomice mondiale, precum șl dato
ria țărilor avansate din punct da 
vedere industrial de a contribui 
la propășirea țărilor In cura de 
dezvoltare. La atingerea .-.cestul 
scop ar contribui, de asemenea, 
înfăptuirea unor largi acțiuni In
ternaționale, prin intermediul Or
ganizației Națiunilor Unite șl td 
organismelor sale, șl în special în 
cadrul viitoare! Conferințe n Na- 
țiunllor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare.

Pornind de la necesitatea re
structurării formelor și condițiilor 
schimburilor comerciale interna
ționale și a eliminării tendin
ței de deteriorare a raporturilor 
de schimb. Inclusiv în domeniul 
financiar șl de credit, cele două 
părți s-nu pronunțai pentru așe
zarea fermă a relațiilor economice 

’ internaționale pe baze echitabile. 
Aceasta trebuie să ducă la redu-:' 
cerea și lichidarea decalajelor 
existente între țările în curs de 
dezvoltare și cele avansate indus
trial, în scopul asigurării prospe

de 
la

i
li

au exprimat 
președintelui 
al Partidului

N’GOUÂBI
Central
Muncii 

Președintele Republicii, Populare Congo
Șej de stat

Comandant MARIEN
Președintele Comitetului 

al Partidului Consoles al

/

%

i
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un încurajator

d@ cooperare

Dineu

Urale ;i ovații poniru prietenia româno-zairianâ

capitalei pinQ

Pe frontispiciul

ziar zairean
statului

sentimente

Elene

emoționante,

Pretutindeni in Kinihasa puteau fi vâzute, ieri, asemenea manifestări adresate inaljilor oaspoji români

sublinia In «ii-
Deșl aflate In două

,Elombe“, subliniază 
său, intitulat: „în- 

lîepu-

nnre a
Ceaușescu 
Ceaușescu 
direct de

Reportajele vizitei .au fost real 
zale de :

președintelui 
și tovtirfițcl 
a fost transmisă în 

posturile de radio, iar 
seara televiziunea a prezentat pe 
larg imagini de la sosirea și vizi
tele din prima zi ale oaspeților 
români:

„Președintele

întreaga ceremonie de înilmpl- 
Nicotae 

Elena
onoare
NIcolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut cordial 
cu membrii Comitetului regional 
al partidului, cu consilierii șl ce
lelalte notabilități ale orașului.

celor, membri ai Biroului Politic 
al M.P.R., ai Biroului Adunării Na
ționale șl ai guvernului, alte înalte 
personalități ale vieții politice zai- 
riene, generali al forțelor armate, 
oameni de cultură.

Au luat parte șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Kinshasa.

Președintele Mobutu Șese Seko și 
președintele Nîcolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

Dineul s-a desfășurat Intr-o am
bianță de caldă cordialitate.

nistrul minelor, petrolului șl geolo
giei, Alexandru Tujon, ambasado
rul României la Kinshasa, celelal
te persoane oficiale care îl însoțesc 
in vizita sa pe șeful stalului român.

Printre Invitați se aflau, de ase
menea, Bo-Boliko Lokonga. pre
ședintele Adunării Naționale. Klt- 
hima, membru al Biroului Politic 
șl secretar general al Mișcării 
Populare a Revoluției, Karl-i-Bond 
Ngunza, ministrul afacerilor exter
ne, Umba'di Lutete, ministrul mi-

președinte al Consiliului de Ml- 
hlștri'șl ministru al comerțului ex
terior, Cornellu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei. Alexandru Tujon, 
ambasadorul României la Kin
shasa, alte persoane oficiale, iar

în onoarea' președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, NIcolae Ceaușescu, 
șl a tovarășei Elena Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Zair. Mobutu 
Șese Seko, și Marie Antoinette 
Mobutu nu oferit marți un dineu 
la Palatul M’Blnza.

Au participat Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, 
Cornellu Mănescu, ministrul aface
rilor externe. Bujor Almășan, ml-

Admirind talentul artiștilor zal- 
rlenl, tehnica specifică do redare a 
unor tematici inspirate din viața 
continentului african. tovarășa 
Elena Ceaușescu a mulțumit gaz
delor pentru prilejul ce 1 s-a oferit 
de a cunoaște aspecte ale vieții ar
tistice zalriene.

In continuare, tovarășa 
Ceaușescu a vizitat un interesant 
centru de educație politehnică a ti
nerelor fete, așezămlnț care pregă
tește cadrele necesare activităților 
sociale și economice ale țării.

în încheierea vizitei, tovarășa 
Elena Ceaușescu a semnat In cartea 
de onoare a centrului de educație 
politehnică.

• 1. r > 1 . . 1 - ' . ' ' a •

Populare a Revoluției aclamă, sa
lută cu pumnul strins in dreptul 
Inimii, își exprimă bucuria prin 
cântece șl dansuri ; pretutindeni 
stegulețc tricolore șl verde-galben, 
agitate de mii de brațe. Tovarășul 
NIcolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint înconjurau cu căl
dură, string nenumărate mlinl ce 
se întind spre el.

In salonul de onoare au venit să 
aducă omagiul lor șefii misiunilor 
diplomatice acreditați In Zair.

In aceeași atmosferă sărbătoreas
că, care a domnit In tot timpul 
festivității primirii, sini străbătuți 
cel aproape 30 km pînă In oraș șl 
apoi monumentalele bulevarde ale 
capitalei pinii la reședința oficială 

;,dg:pe muntele:.'^gallema.; Au Ieșit, 
în'această zi,/pentru a cinsti eve

nt partidului 
a Revoluției,

din partea zairiană Kari-I-Bond 
Ngunza, ministrul afacerilor ex
terne, Ndongaln, ministrul econo
miei, Mata-Nkumu, ministrul a- 
facerilor sociale, Umba di Lutete, 
ministrul minelor, Bokingl, am
basadorul Republicii Zair la 
București, alte

cele două țări ale noastre în toate 
domeniile, in interesul popoarelor 
român șl zalrian". în semn'de deo
sebit omagiu pentru vizita oaspe
telui român, același ziar publică 
șl un scurt articol In limba română 
intitulat: ;,Un oaspete de seamă-.

La rindul săli, cotidianul „Elî- 
ma“ scrie intr-un editorial apărut 
tot pe prima pagină : „Republica 
Zair întâmpină in persoana pre
ședintelui NIcolae Ceaușescu un 
oaspete de seamă Șeful statului 
român se bucură de b reputație 
Internațională, 'asupra căreia nu 
mai trebuie să Insistăm-. Arătând 
In continuare că politica externă 
română este caracterizată prin 
spiritul unei profunde lucidități, 
articolul subliniază tn continuare 
Intensa activitate a diplomației 
române în ce’ privește pregătirea 
conferinței generale pentru secu
ritate șl colaborare in Europa.

Referindu-sc la relațiile -dintre 
România șl Africa, ziarul scrie că 
ele’se întemeiază pe respcctur prin
cipiilor suveranității naționale. Ci
frele, relevă articolul, constituie o 
mărturie a evoluției extrem de 
favorabile a acestor relații. In 10G5, 
Bucurcștlul întreținea relații diplo
matice cu 15 state africane.- Intro 
anii 1070 .șl 1072, această cifră a 
ajuns la 32. Intre, România șl țările 
africane au fost încheiate 70 de 
acorduri reglemenllnd cooperarea 
reciprocă In diverse domenii de ac-

Marțl după-omlază au avut loc 
convorbiri Intre președintele Con
siliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, NIcolae 
Ceaușescu, șl președintele Republi
cii Zair, Mobutu Șese Seko.

La convorbiri, au participat, din 
partea română, Ion Pățan, vfee-

„In ce privește relațiile 
cu Republica Zair, acos- 
fost nldodată întunecate 

de cel mai mic nor. Atât la Bucu
rești cit și la Kinshasa s-au des
fășurat tratative Intre experțil ce
lor două țării Nu Încape îndoială, 
se arată in Încheierea nrilcolulul, 
că vizita președintelui Ceaușescu 
este prilejul cel mal nimerit pen
tru a consfinți aceste acorduri, 
ceea ce nu‘poate avea ca rezultat 
decît întărirea legăturilor de prie
tenie Intre cele două țări”. Un 
alt cotidian, 
In editorialul 
tre Kinshasa șl București- 
bllca Socialistă România acordă 
în permunență o atenție specials 
relațiilor .sale cu Republica Znlr.

." Este un fapt cert"că relațiile de 
cooperare între Zalr'și’•'România 
au cunoscut o evoluție continuu 
ascendentă.

La rindul său, cotidianul de di
mineață „Myoto*..............................
torialul său

. continente distincte, popoarele ro
mân șl zalrian au același scop — 
dezvoltarea armonioasă șl mereu 
mai eficace n națiunii. Este șl a- 
cesta un motiv In plus pentru a-și 
nutri o stimă reciprocă șl de a ho
tărî să dezvolte Intre ele o coope
rare mutuală avantajoasă — înte
meiată pe respectarea suveranității 
lor. Amploarea însemnătății eveni
mentului pe care II reprezintă vi
zita — sublinia mai departe edito
rialul — nu Lșl găsește egal decit In 
hotarîrea celor două părți dea con
tinua să meargă Înainte fn întă- 

-rirea raporturilor dintre ele. A- 
ceasta demonstrează voința lor co
mună de a cultiva fără întrerupere 
prietenia dintre ele. Secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân — relevă In încheiere 
„Mvoto" —, conducător încercat al 
unei națiuni suverane, sosește pur-' 
tind mesajul poporului său : este 
dreptul de n-și Iun destinul în 
mîlnlle proprii și de n edifica o 
economie națională puternică și 
independentă, care să răspundă 
exigențelor naționale.

Republicii
" ; persoane oficiale.

Marți, tovarășa Elena Ceaușescu 
a participat la vernisajul unui sa
lon de artă contemporană zairionă. 
La sosirea la Academia de arte 
frumoase, tovarășa Elena Ceaușescu 
a fost Intlmplnată de doamna Ma
rie Antoinette Mobutu, șl .do mi
nistrul guiturll,; Bokolgo Ekanga, 
care h ținui să exprime, ‘ intr-o 
scurtă alocuțiune, satisfacția artiș
tilor din țara sa de a avea în mij
locul lor oaspeți din România

în 'aplauzele oamenilor de artă 
zaltienl, prezenți la vernisaj, tova
rășa Elena Ceaușescu a tăiat pan
glica Inaugurală a salonului de artă 
pe care apoi, Împreună, cu gazdele, 
l-a vizitat

nimentul pe care îl reprezintă vizi
ta șefului statului român, zeci și 
zeci de mii de locuitori,-care au ți
nut astfel să exprime direct, spon
tan, bucuria de a avea in mijlocul 
lor pe solii unei țări, al unul popor 
de care se simt legați prin trainice 
relații de prietenie și colaborare. In 
spiritul stimei șl respectului re
ciproc.

Sint sentimente, care își găsesc 
exprimarea șl în uratele înscrisa 
pe banderole de-a lungul drumu
lui parcurs : „Zairul, pămlnt al 
ospitalității, urează președintelui 
NIcolae Ceaușescu un călduros bun 
venit „Trăiască președinții 
Ceaușescu ș! Mobutu I“, „Toate fe
meile' zalriene doresc'o ședere plă
cuta 'doamne! Ceaușescu I-, ,'Trâ- 

.iască prietenia ropiăno-zalriană i-.

Uvltate. 
României 
tea nu- au

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
NIcolae Ceaușescu, șl tovarășii 
Elena Ceaușescu au fost, marți la 
amiază, oaspeți de onoare al Pri
măriei .capitalei — orașul Kin
shasa.

în această vizită, șeful 
român a fost Însoțit de Ion Pățan, 
Cornellu Mănescu, Bujor Almășan, 
precum și de Klthlma, secretar ge
neral al partidului Mișcarea Popu
lară a Revoluției, Bulundwe, mi
nistru de interne, Knrl-i-Bond 
Ngunza, ministrul afacerilor ex
terne, de alte personalități ale 
vieții politice zalriene.

întâmpinat cu onoruri militare 
la sosirea la primăria capitalei, 
președintele Nicolne Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați de N'DJoku Ey'Obaba, pre
ședinte regional 
Mlșcaren Populară 
guvernatorul orașului, șl soția sa, 
precum și ■ de comandantul orașu
lui, Lrnuiell, șl generalul Moke, 
comandantul celei' de-a doua ar
mate. După Intonarea imnurilor 
celor două țări, șeful statalul român 
a trecut In revistă garda de onoare 
aliniată In cinstea sa.

în salonul de recepție ol pri
măriei slnt prezentați oaspeților 
români membrii Comitetului regio-

lon CÂRJE
Adrian 1ONESCU 
Romulus CAPLESCU
Telefoto : Angliei PASAT

nai ol Mișcării Populare a Revo
luției, consilierii orașului, conducă
torii autorităților administrative, 
generali șl ofițeri superiori ai gar
nizoanei' Kinshasa. ■

Adreslndu-se președintelui1 
NIcolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, celorlalți oas
peți români, N’DJoku Ey’Obaba 
a exprimat calde urări de bun 
venit In numele Comitetului re
gional al Mișcării Populare a Re
voluției, consilierilor orașului, 
populației capitalei. Subliniind 
importanța deosebită a vizitei șefu
lui statului român — mărturie a 
interesului manifestat de România 
socialistă șl conducătorul său pentru 
dezvoltarea relațiilor cu Republica 
Zair — guvernatorul capitalei o 
spus : Sintem pe deplin conștlenți, 
domnule președinte,'de eforturile 
neobosite pe care dumneavonslră 
le depuneți permanent In interesul 
păcii șl progresului în lume șl 
vizitele efectuate, In prezent, în 
mal multe țări ale Africii concre
tizează, in modul cel mai pregnant, 
voința poporului român și d șefu
lui statului român de a întreține 
cu toate națiunile relațiile cele 
mal cordiale șl mol deschise. Re- 
levînd că vizita in Republica Zair 
va prilejul cunoașterea realiză
rilor națiunii aflate tn plin efort

constructiv, guvernatorul orașu
lui și-a exprimat convingerea că 
oaspeții români vor rflrnlne, tot
odată, și cu amintirea de neuitat 
a sentimentelor de prietenie ale 
poporului zalrian.

Mulțumind pentru cuvintele 
rostite la adresa oaspeților, a po
porului român, a capitalei patriei 
noastre — București, tovarășul 
NIcolae Ceaușescu a apreciat pri
mirea deosebit do călduroo&ă pe 
care populația Kinshasel a rezer- 
vaț-o astăzi oaspeților români.

Conducătorul partidului șl statu
lui nostru a adresat autorităților 
orășenești, conducerii Mișcării 
Populare Revoluționare, orașului 
și regiunii Kinshasa un salut căl
duros din partea capitalei Româ
niei și șl-a exprimat convingerea 
că Intre București și Kinshasa so 
vor dezvolta relații de colaborare 
multilaterală.

In încheiere, tovarășul NIcolae 
Ceaușescu a urat populației din 
Kinshasa, multă fericire șl prospe
ritate.

După ce au semnat In cartea de 
a orașului, președintele

Marți dimineața, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolne 
Ceaușescu, a sosit în Republica 
Zair, unde face o vizită oficială, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la Invitația' președinte- , 

i lui aceătei republici, general de 
armată Mobutu Șese Seko. Vizita 
constituie o expresie pregnantă a 
legăturilor de prietenie șl colabo
rare stabilite intre cele două țări 
și popoare. Așa cum este cunoscut, 
poporul nostru a urmărit cu senti
mente de caldă prietenie și solida
ritate lupta plină de sacrificii des
fășurată de poporul zalrian pen
tru înlăturarea dominației coloni
ale. România se numără printre 
primele țări care au recunoscut tâ
nărul stat african după cucerirea 
Independenței, condumnlnd cu ho- 
târire intervenția ■ imperialistă'șl. a 
trupelor de , mercenari. Ca urmare ’ 
a bunelor relații romăno-zalrlene, 
România a avut ca oaspete. In 
1970, pe generalul Mobutu, cu 
care prilej s-au pus In evidență 
premisele favorabile existente In 
vederea dezvoltării schimburi
lor comerciale șl a cooperării re
ciproc avantajoase în diferite dp- 

. menii — minier, agricol, forestier, 
».',-.al consJrucțiUorj.etc,, șițibriUndu-se 
-sj.Ih acest sens ierta ren unei JComlsil ‘ 
t mixte romăno-zniriene. Vizita" de ■ 
î răspuns a președintelui Ceaușescu 

1 asta menita să contribuie la 
fructificarea , pc mal departe a 
acestor premise, la dezvoltarea, In 

' continuare, a relațiilor prietenești 
dintre cele două popoare, 1a am
plificarea colaborării multilaterale, 
spre binele șl In interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii, Libertății 
și progresului In lume.

Prima zi a vizitei in această țară 
confirmă pe deplin aceste, aprecieri, 
prin primirea plină do însuflețire 
făcuta șefului statutul ’ român la 
Kinshasa, unul din cele mai fru
moase orașe africane, veritabilă 
metropola cu peste 1 milion șl ju
mătate de locuitori. încă cu clteva 
ore înainte de sosirea oaspetelui 
român, aeroportul internațional 
N’Djili, împodobit cu drapele ro
mânești și zalriene, fremăta de 
lume. Apropierea aeronavei pre- 

.zidențiale este anunțată de zborul 
’’’■ ca de săgeată al unor reactoare ale . 

forțelor aeriene zalriene, care l-au 
alcătuit o escortă de dff&are, din 

j momentul trecerii-graniței. La ora
0,30, ora locală, 10,30 ora Bucu- 
reștlului, avionul cu care călăto
resc președintele NIcolae Ceaușescu . 
și tovarășa Elena Ceaușescu ateri
zează La cobori re, el sint salutați 
cu cordialitate de general de arma
tă Mobutu Șese Seko șl de Mărie 

■ Antoinette Mobutu, care le urează 
bun venit pe pămlntul zalrian. 
Două fetițe, îmbrăcate în mod sim
bolic In costume naționale, român 
șl zairion, înmlncazfi înalțUor 

’ oaspeți trandafiri roșii. Șeful statu
lui român prezintă altoi președin
telui Republicii Zair persoanele o- 
flcloie care II Însoțesc : Ion Pățan, 
Cornellu Mănescu, Bujor Almășan. 
La rindul său, generalul Mobutu 
prezintă pe : Kîthlma, membru al 
Biroului Politic șl secretar general 
al Mișcării Populare a Revoluției, 
Bulundwe, ministrul de Lnteme, 
Karl-i-Bond Ngunza, ministrul afa
cerilor externe, precum șl pe co
mandantul șef ad-interim al forțe- 

' lor armate ale Zairului și guverna
torul orașului ; erau de față Ale
xandru Tujon, ambasadorul Româ
niei la Kinshasa, și Bokingl, 
ambasadorul zalrian la București. 
După intonarea imnurilor de stat 
nle celor două țări de către fanfara 
Gărzii republicane, în ținută festi
vă de paradă, președintele NIcolae 
Ceaușescu, Împreună cu președin
tele Mobutu Șese Seko, trece in re
vistă trupe de parașuUșțl, aliniate 
pe aeroport

In continuarea ceremoniei sint 
prezentate solilor poporului român 
persoanele oficiale aflate pe aero
port : membrii Biroului Politic al 
Mișcării Populare a Revoluției 
(M.P.R.), al Biroului Adunării Na
ționale și ai guvernului, primul 
președinte al Curții Supreme, 
procurorul general al republicii, ge
nerali și ofițeri superiori al forțe
lor armate, șefii Casei militare a 
președintelui republicii, membrii 
Comitetului Național Executiv ni 
M.PJR. și ai conducerii organizației 
de tineret.

....Asistăm' din nou, șl aici, la Kin
shasa. Ia momente 
semnificative prin însuși modul lor 
de mnnlfestare. MII de oameni ni 
muncii, de mliltanțl ai MlșcărLi

Aceleași _
seăc exprimarea și în lar
gul ecou' pe care îl orc' în rindul 
opiniei publice vizita șefului statu
lui român, ecou ilustrat pregnant 
de presa șl radlotelevlzlunen zal- 
rlen'e.- Toate cele patru cotidiene 
care apar la Kinshasa publică, pe 
prima pagină, portretul tovarășului 
NIcolae Ceaușescu, precum și am
ple biografii ale șefului stalului 
român. Se publică, de aseme
nea, biografia tovarășei Elena 
Ceaușescu, însoțită de fotografii.

Ziarul „Snlongo” își deschide 
prima pagină prinlr-o manșetă în 
lirhba română: „Țara noastră 
urează bun venit pe pămintul zal
rian unui vizitator de seamă, re
prezentantul unei țări prietene-. 
Același ziar publică, pe prima pa
gină, un comentariu în care se 
spune, printre altele : „Vizita dom
nului Ceaușescu In Africa, șl în 
special’in Republica Zair, îmbracă 
o semnificație deosebită Africa, 
care luptă pentru dezvoltarea sa șl 
pentru eliberarea sa, se simte 
încurajată de mesajul de coope
rare și pace pe care II duce pre
ședintele român.

Pentru Republica Zair, semnifi
cația vizitei președintelui Consi
liului de Stat român este multi
plă. Domnul Ceaușescu este pri
mul conducător nl unei țâri socia
liste care face o vizită oficială in 
țara noastră. Pentru noi aceasta 
constituie o dovadă a prieteniei în
tre popoare, indiferent de regimul 
lor soctal-poiitlc.

Președintele român sosește în 
țara noastră într-un moment in 
care sîntem pe cale de a înfăptui 
o politică istorică de restabilire a 
sentimentului național autentic. 
Poporul zalrian dorește să-și re- 
dobindească personalitatea proprie. 
Cei doi conducători ai popoarelor 
noastre sint devotați Idealurilor 
sacre alo coexistenței pașnice, în 
vederea promovări! păcii ș! coope
rării între popoare, în condițiile 
respectării suveranlțâțil naționale, 
și știm că in lumea de azi cea mal 
bună diplomație a păcii trece prin 
contactele directe între factorii de 
răspundere ai statelor. Acesta este 
un principiu pe care președintele 
Mobutu l-a înfăptuit In urmă cu 
aproape do! ani, vizitând România, 
în numele aceluiași principiu, pre
ședintele Consiliului de Stat român 
vizitează azi Republica Zair. Ba
zele (solide ale unei cooperflri con
crete. pentru a-1 cita pe președin
tele Ceaușescu, au fost puse la 
București, in cursul șederii pre
ședintelui ZnlruluL Sintem con
vinși că vizita domnului Ceaușescu 
în Republica Zjilr va permite con
solidarea acestei colaborări intre
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In -cal multe cercuri d<t-a!ud(ere 
a politicii economice a partidului, 
din uni!d[i indusirtaie din Capllald, 
»-a ridicat următoarea întrebare : 
Ce eite gestiunea economici ?

într-o definire sintetica, gestiu
nea economică reprezintă nn princi
piu general de organizare și condu
cere a Întreprinderilor, prin care se 
urmărește recuperarea cheltuielilor 
din venituri șl obținerea unul bene
ficiu, asigurarea rentabilității.

Gestiunea economică nu trebuie 
confundată cu gestiunea, termen 
folosit In înțelesul restrins de pri
mire, păstrare șl eliberare a unor 
bunuri materiale sau valori bănești 
de către un salariat. In cadrul atri
buțiilor sale. de serviciu, sau ■ In 
sensul de totalitate a bunurilor în
credințate cuiva in vederea păstrării 
fl mlnulrll lor.

Principiu! gestiunii economice re
flecta o necesitate obiectivă a eco
nomiei socialiste șl anuma aceea a 
utilizării cit mal din plin a resur
selor umane, materiale șl financiare, 
In scopul creșterii eficienței pro
ducției materiale și prin aceasta al 
snilsfaceril la un nivel superior a 
nevoilor sociale, al Îmbunătățirii 
condițiilor generale de trai. Doar 
este știut că cu dl flecare între
prindere obține beneficii mal mari, 
cu atit cresc posibilitățile societății 
socialiste de a mări acumulării® 
șl a lărgi pralucțla șl, totodată, da 
a aloca fonduri mal mari pentru sa
tisfacerea nevoilor de consum. Se 
poate aprecia, așadar, că gestiunea 
economică reprezintă o cerință a 
legilor obiective care guvernează e- 
conomla socialistă. Recuperarea In
tegrală a cheltuielilor efectuate, din 
veniturile proprii șl obținerea unul 
venit net reprezintă o condiție obli
gatorie a existenței fiecărei între
prinderi, criteriul fundamental al 
oporlunliățn și eficienței ci ca veri
gă a economiei naționale.

în această perspectivă apare cu 1 a sarcinilor de producție, aprobarea 
toată claritatea caracterul rudlmen- dotiimentațlllor tehnlco-eeonomlce 
tar al tezei care a avui circulație 
Intr-o vreme, potrivit căreia una 
din laturile superiorității economiei 
sodaltele ar fl fflptul că aceasta 
și-ar putea permite menținerea u- 
nor întreprinderi sau sectoare defi
citare, Intrucit pierderile lor ar fl 
compensata pe scama celorlalte ra
muri ale economiei Partidul nostru 
■ coml^itut cu tărie această teză, 
arălînd că încălcarea principiilor 
renlabllllfițll nu poale să nu se rfls- 
frlngă mal devreme sau mal tlralu. 
In mod negativ, asupra eficienței e- 
conomlel naționale In ansamblu, n- 
supra dezvoltării generale a socle- 
tățLL „în orindulrea socialistă — 
arăta tovarășul Nicolne Ceaușescu 
fn raportul prezentei lo Conferința 
Națională a P.C.R. din 1C'3T — ren
tabilitatea nu mal este o chestiune 
privată a diferitelor tnlrcprlnderi, 
ci o problemă fundamentală a în
tregii sodetâtl. Orice activitate e- 
eonomlcă trebuie să corespundă n- 
nor cerințe concrete ale socletălli, 
si răspundă unor nevoi reale ale 
vieții materiale șl spirituale a oa
menilor, aslgurind In același Timp 
creșterea continuă a avuției națio
nale, sporirea venitului național".

în acord cu aceasta concepție, ge- 
ntrallznrea gestiunii economice pro
prii la toate unitățile economice, 
precum și la unitățile de cercetare 
constituie un obiectiv de' seamă al 
politicii eeonomiee a partidului. An
samblul măsurilor adoptate in ulti
mii ani de perfecționare a' condu
cerii și planificări! economiei na
ționale au marcat in acest domeniu 
importante îmbunătățiri, menite să 
ridice gestiunea economică pe o 
treaptă calitativ superioară.

Spre a înlesni cunoașterea naturii 
gestiunii economice ne vom referi, 
in mod succint, la principalele el 
trăsfliurL șl anume : a) autonomia 
funcțională ; b) cointeresarea și răs
punderea materială ; c) controlul fl- 
nanefar bancar.

Autonomia funcțională a între
prinderilor se exprimă In totalita
tea drepturilor'ți atribuțiilor lor de 
erdln tehnic, economic șl adminis
trativ, care le dau posibilitatea oă

plulul muncii și i.'onducerli colec
tive.

Cointeresarea șl rlspnnderea ma
terială a întreprinderilor șl salarla- 
țllor vizează Îmbinarea Inlereselor 
generale ale xodetațll cu cele par
ticulare ale fiecărui om al muncii 
In vederea perfecționării întregii 
activități, a obținerii unor rezultate 
cit mal fructuoase cu cheltuieli mi
nime. Soluționarea practică a ce
rințelor cointeresării și răspunderii 
materiale are loc prin utilizarea 
complexă a unor plrghit cum slnt 
sistemul de ®alarlzare, repartizarea 
șl utilizarea beneficiului, sistemul 
de prețuri, normele de apreciere a 
activității întreprinderii. în ultimii 
nn! nu fost adoptate măsuri menite 
să sporească roiul plrghljlpr do co
interesare materială. In sensul unei 
cil mal st rinse corelări între rozul-" 
talele obținute In ncllvitaten econo
mică și stimulentele ce xe acordă 
notarialilor șl; totodată, să Întăreas
că răspunderea maicrială a acestora

lunderea ma
ior șl salads-

v a jK ;

acționeze de sine stătător In folosi
rea mijloacelor materiale șl bănești 
pune in dispoziție de către stat 
Experiența a confirmai efectele po
zitiva obținute prin creșterea, In ul
timii ani, a atribuțiilor Întreprin
derilor privind elaborarea planului 
anual și do perspectivă, stabilirea 

, măsurilor pentru executarea ritmică 1 n ersr"B^îrt 'rxr»in.rînr«9 onvAhni>An

șl proiectelor de execuție, formarea 
și utilizarea fondurilor de beneficii, 
încheierea contractelor cu furnizorii 
șl antreprenorii, precum șl a unor 
contracte cu clionțil — fn Urnita 
normelor stabilite de centrala In
dustrială respectivă.

Un element esențial care înles
nește realizarea în condiții optime, 
In un nivel superior de competență, 
a acestor atribuții sporite ii consti
tuie lărgirea democralld economice, 
concretizată In InslituționnUznrea 
(In nivelul Întreprinderilor și cen
tratelor), a comitetelor șl consiliilor 
oamenilor muncii cu organe de con
ducere colectivă, precum șl a adu
nărilor generale ale salariațllor, ca 
foruri supreme de conducere a În
tregii actlvltAțj a întreprinderii, pa
ralel cu sporirea atribuțiilor sindi
calelor. Cerința esențială subliniată 
de coaducerea de partid In acest 
domeniu consta in exercitarea efec
tivă a atribuțiilor sporite, combă- 
■t!ndu-xe tendințele rutiniere do 
menținere a unor forme de centra
lism excesiv. de încătușare a iniția
tivei verigilor de bază, precum șl 
manifestările de formalism care 
știrbesc eficiența aplicării prlncl- 

fc’. . Ăl ■ . .
,■-i/r-■: j ■- •«, sț.,. , > .1

pentru pagubele produse. Astfel, s-a 
stabilit ca o parte a beneficiului, cu 
atll mal mare cu cit acosta e mai 
ridicat, să răntlnă Întreprinderii 
pantru satisfacerea unor nevoi pro
prii : In același timp, noua leg® 
ptlvlnd formarea și utilizarea fon
dului de premiere se dovedește'un 
Instrument util In sporirea randa
mentului muncii >

Controlul flnanclar-banear asupra 
activității întreprinderii reprezintă • 
o parte inseparabilă a metode! ges
tiunii economice, prin d urmărin- 
du-ee sistematic stadiul Îndeplinirii 
pianului economic șl financiar șl a- 
doptarea deciziilor de reglare pe 
parcurs, de orientare a activității în 
viilor. Exercitarea controlului este 
indisolubil legată de evidență, de 
asigurarea unul flux informațional 
operativ șl eficient Un rol de cea 
mai mare importanță In sistemul 
da evidență și control II au banii ; 
cu ajutorul lor ,bo ține evidența di
feritelor cheltuieli șl. venituri ale 
întreprinderii, ro calculează o serie 
de indicatori al eficienței, se urmă
rește respectarea disciplinei de 
plan, a disciplinei contractuale ele.

în ncluaia etapă de dezvoltare a 
societății noastre, consolidarea ges
tiunii economice capătă valențe 
multiple, generate de noul sistem 
organizatoric al economiei, de rolul 
sporit ni factorilor ccor.omlco-finan- 
a'arl. de necesitatea deplasării nc- 
centulul. In procesul creșterii eco
nomice, pe factorii calitativi. Doct:- 
menlele recentei Conferințe pe țară 
a cadrelor de conducere din între
prinderi și centrale Industriale și

de construcții au relevat dlrecțll’o 
șl modalitățile in care trebuie ®ă se . 
acționeze In vederea ridicării efi
cienței întregi! activități economico; 
In esență, ele converg spre .Întărirea 
gestiunii economice a Întreprinderi
lor șl centralelor. Astfel, s-a orătet 
efl In domeniul aprovizionării șl 
desfacerii se cer promovate relații 
stabile Intre producători șl consu
matori, concretizate In contracte de 
lungă duratâ.pe baza unei acllvitfiU 
cnrc să vizeze perspectiva. Se Im
pune a fl curmată practica aprovi
zionărilor peste necesar; a ciocurilor . 
supraiormatlve. Noile Instrumente 
teglslatlve. stabilind cadru! perfec
ționat sl colaborări! Intre întreprin
deri — In primul rlnd. legea coh- 
trrctelor economice — se cer utili
zate cu spirit, de răspundere. x;

In «copul reducerii chellulolllor 
materialo de producție, factor ho
tar ltor in creșterea eficienței actl- 
vilățll economice, se Impune revi
zuirea normeioE. do consum pentru 
a evita risipa și n asigura folosirea 
rațională a materiilor șl materiale
lor,- paralel cu acțiuni ferme pentru 
Înlăturarea pierderilor p-lclnulte de 
nerespectarea procesului tehnologic 
sau menținerea unor tehnologi! în
vechite. •

în cadrul lucrărilor conferinței s-a 
arcentuat că procesul de consolidare 
a gestiuni! economice se referă șl 
la o serie de alte aspecte, cum sini: 
continua ridicare a productivității 
muncii, folosirea completă a capa
cităților de producție șl tlmpului.de 
lucru, asigurarea întreprinderilor 
cu cadre competente, generalizarea 
srhlmbulul II șl extinderea schim
bului Hi. .

O: contribuție Importanta’la ren-/: 
lîzaren acestor obiective ește menita 
să aducă larga acțiune desfășurată 
In diferite ramuri alo economiei 
nc.țioiîale sub lozinca lansata | de 
Becrotarul general nl partidului : 
„Nici o mașină șl nld un utilaj sub 
randamentul planKlcai, nld un rui
nul nelucrat I"

Un obiectiv central al, Întregii ac
tivități economice- 11 coagtltule ri
dicarea calității producției. „Numai 
produelnd rentabil, fabricind măr
furi de înalta calitate, cu costuri cit 
mal reduse, vom reuși ca marele 
efort de dezvoltare economică, so
cială a tării pe care li facem să 
dea efectele așteptate", se sublinia
ză In rezoluția conferinței.

Cu mal multă fermitate este ne
cesar să sa acționeze pentru perfec
ționarea stilului șl metodelor de 
conducere, organizarea științifică a 
producției j! a mundl. mărirea o;ie- 
rptlvltațll șl eficienței, sistemului 
informațional economic, îmbunătă
țirea nclh’nățli de plnnlfieare.

Consolidarea gestiunii economice 
In practica unităților economice, 
prin punerea deplină tn valoare a 
resurselor materiale șl de muncă, 
esie menită să contribuie lntr-o 
măsură hotâritoare la creșterea e- 
flciențcl întregii activități economi
ce, la accelerarea progresului ge
neral.

Prof. unlv. dr. 
AL. GHEORGHIU
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de la Porțile | 
de Fier |

Descoperirea, cu mnl mult i 
timp In urmă, n unor Izvoare 
minerale la Schela Cladova. ca 
șl dalele privind existența unor 
ape asemănătoare' In zonă, nu ' 
determinat începerea operațiilor i 
de prospectare la Gura Văii. In 
apropierea barajului hldroccn- i 
trăim de la Porțile de Fier. , 
în urma forajelor efectuate de 
specialiști n! Institutului do bal
neologie. a fost cnDlat un pu- j 
ternlc izvor de apă oilgomlne- : 
rata sulfuroasă, care asigură un 
debit de 500 metri cubl pe zi. In
dicat îndeosebi Intr-o serie de 
afecțiuni ale aparatului digestiv, 
nou! Izvor a găsit' la suprafață 
o stațiune aproape amenajată, 
construcțiile ridicate pentru m»- 
lariați! care au lucrat In ridi
carea barajului urmlnd să fie 
pregătite acum pentru cel ce vor

I
I
I
I
I
I
I

veni aici In tratament. Dccl. ne
curlftd,' balnooiogle la... Porțile I
de Fier. iy

Filmarea

Pentru textlllșUi gălățeni, diversificarea produselor, creșterea ponderii 
de țesături Imprimate lnlr-o gamă largă do culori constituie o preocu
pare permanentă. După cum ne spune Ing. Ion Georgescu, director teh
nic al I.I.S. „Textila" din Galați, in sectorul do firitetij a Început turnarea 
fundației In vederea montării unei noi mașini de Imprimat In opt cu
lori, de maro productivitate, care va permite creșterea ponderi! țesătu
rilor Imprimate cu 30 la sută față de' producția existentă In prezent. De 
Bsemenoa,,- tot In cadrul acțiunii de modernizare șl reutllare a unităților 
I.LS. „Textila", la Filatura Â au fost montate noi ringuri de fabricație 

românească.

| (bufetului)
I interzisă!

1
J(

i' a pasa’^fâră;
' ’ 3,15; 12,33: lifta;
l DtA - ’
.' 25,«.

a Steaua Sudului : BUCUREȘTI -
, »,«; 11; UJO; ÎS; IMS; îl, F’ERO-

cinema
■ . ■■ "

a Pentru ci se Iubesc s PATRIA
- 19; uw; 18; is.M: ai, modern

.. ib; aa.is. mjeX&-- 
4; U.15; 13,K: 18; 1B,S5;

Relatam, nu de mult. Intr-o 
nota publicata In cadrul acestei 
rubrici („Scinlcta" hr. M32), ac
cidentul de circulație petrecut 
In comuna Blrla (Aracii, dupd 
ce șoferul Cristodor Sdnduleicu 
„se fneâizlse" zdraedn (ulterior 
s-a stabilit că el acea 2J5 la mie 
alcool In singe) la bufetul din 
comuna Ttifcni (OU). Duminică 
10 martie a.c., o echipă de fil
mare de Ja «ludioul .JIL SahJa" 
din București. împreund cu citi- 
oa lucrători de' miliție, s-a de
plasat tn comuna ~ 
a reconstitui ri înretHUra 
Uculă cheful din bufetul ttnde 
șoferul ii patagerii au ciocnit 
paharele pentru^., accidentul 
foarte grav care a urmat.

Cu toate . acestea, reconsti
tuirea n-a avut loc. Pentru 
simplul motiv că primarul co
munei, Radu Voir.ea, n-a dat 
coie s<2 se filmase, deoarece 
dumnealui era adine convins 
In felul acesta,. t-ar fi jtirbif 
„prestigiul* unui „obiectiv* de 
pe rara comunei respective, ■ 

” mâl cu: seamă"_c& accidentul!j | 
propriu-iia s-a produs in alta^T 
parte ! Nu film dacă. In ureia I 
acestei iniervcnțfi care a tm- I 
piedicct echipa de filmare sd-țj 1 
facă datoria, bufetul cu pricina i 
j:'-a consolida! .sau nu „presti- I 
piui" de care se vede că se • 
bucură prin partea locului. Cert i 
este însd c<? „secvența" Intru 
apărarea lui este mai mult do- | 
cit nedoritd ti se. cuvine tă fie 
luata în obiectiv de organele I 
locale.' I

I
I
I

nilltie. s-a fie- i
Tufeni. pentru I
registre pe pe- |

........ ■ I

I
a Teatrului Național „L L. Căra- )
glale) : VLalcu vodă — 17; W. I
a Teatrul de Comedie : Nlcnle .' 
— S3. I
a Teairal „Lucia Slurdza Bu- 
laralra" (sala din M. Schitu Mă- V 
gureann) : Coloana infinita — 16;• 
Play Strindberg — W; (sala din \
Bir. Alcx. Sahla) : robire pentru <
iubire — Of. ,1
a Teatrul Mic : Pisica eMbatlcS .

19.20. \
a Teatral .- „C. ,fc Notiara"1 (sala 
Magbaru) : Omul care.„ — 1940:■ )
(asta Studio) : Gaițele — 50. 
a Teatrul Gluleș'J : .„Eseu — IB.M. 
a Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — H.
a Teatrul „Tăndărtcfi” (sala din 
str; Academiei) : Cartea cu Apoîo- 
dor — 17.
a Teatrul de revista „Fantasio" 
d!n Constanta (la Sala Palatului) : 
IIodoronc-Fantaslo — ’8.30.
a Teatrul de revista ș! comedie. 
„Ion VasUeacu" : Blmblrlei — 
18,30; (sala din Calea Victoriei 
174) : Groapa — I8.S5.
a Ansamblul arlisUc „Bapsc-din 
romărA" : GliloceL-, mArgArltaro — 
18,30.
a Circul Globus : Planetele, rid 
•ub cupolă — ÎSJO

V

3EJu>, |

?ce I
că»
htf ’

încerdnd o

Certificatul

fi

15.15;

este blamabil

care.

considere că progresul științelor public de 
mal mult încețoșează declî lumi- libertate,

cu

» Vț.;i - i

nu mal
9—1S.S3 In eonîlnuare : 
filme documentare — 
PURI NOI.
a Crom urli i PACEA
• Douăsprezece scaune î UNIREA 
- 13.39; iî.

țle de trei hectare de pl
8 ani. Din păcnle. nu est 

cînd aș; '

- 10: i®.-

omului, protestul

Rubricd redoritrid de' 
Dumitru TfRCOB 
Glieorqbe POPESCU 
fi corotpondonlii „Scfntoll“

Sin privim sohțiil®

.‘V,

sg, tovarășul Irimfa

tv

In scrisoarea
Vasile, funcționar din Arad, întrea
bă ; Cum privim lolufiite propuse 
de existențialism referitoare la 
condiția umană ?

în filozofia contemporană tint 
dominanta întrebările privitoare la 
condiția umană, la poziția omului 
tntr-o societate angajata pe linia 
progresului tehnic accelerat, Ia 
fundamentarea Idealurilor apte să 
orienteze acțiunea umană în Situa
țiile de decizie complexe alo epocii. 
Confruntarea șl înfruntarea Ideo
logica între marxism șl existenția
lism constituie, de fapt, expresia a 
două modalități — opuse și irecon
ciliabile — de abordare filozofică a 
condiției umane : In cazul marxis
mului — pornind de ta relația dia
lectică dintre individ și societate, 
de la raporturile sociale concret- 
Istorlce tn care omul Iși desfășoară, 
activitatea sa creatoare ; In cazul 
existențialismului, pornind de la 
experiența trăită a Individului izo
lat, disociat artificial da ambianța 
sa socială.

. Prelulnd, Intr-un fel sau altul, 
t> teză formulata In secolul trecut 
de filozoful danez Soron Kierke
gaard (.„existența precede șl deter
mină esența0), existențialismul 
consideră do regulă omul o ființă 
a cărei „esență", mereu dependen
tă de opțiunile sale capricioase, 
este inaccesibilă cunoașterii rațio
nale și devine aetizabilă doar prin 
IrâLraa intensă a unor sentlmența 
de neliniște, teamă, grijă sau dis
perare. Prin aceasta, existența u- 
mană este redusă ta experiența 
trăita a subiectului, Ignorindu-glT 
tot ceea ce in clmpul conștiinței 
Indică realitatea obiectivă, tot ce a 
fost doblndlt prin rațiune. Pentru 
Karl Jaspers, spre exemplu, o anu
mita arhplgultnto a existenței uma
ne, supusă acțiunii unor torțe di
vergente (aspirația spre Idealuri

. morale, pe de-o parte, tendințele 
Instinctuale pe de altă carte), ar 
face rațiunea neputincioasă.

Printr-o asemenea abordare a 
condiției umane (dincolo da notele 
distinctive ale concepțiilor di feri

cilor exponențl al acestui curent — 
M. Heidegger. G. Marcel sati J.P. 
Sartre — de care in rindurlle de 
față sînlem nevoițl să facem ab
stracție). existențialismul ne a- 
pare ca o formă desuetă de uma
nism, pentru că mani festa un 
dU;

vc Istorlc-concrele în care el ncțio- 
neazA, răcind apel la cunoștințele 
științifice pentru explicarea și opti
mizarea mijloacelor de care dispu
ne In vederea sporirii eflcnellĂfU 
acțiunii Iul transformatoare. Toc
mai la acest spirit, apliclnd creator 
principiile meiodologlcn nlc filozo
fiei marxiste la condițiile concrete 
ale actualei etape de dezvoltare a 
țârii noastre, P.C.R. a înscris in 
programul de educație socialista a 
maselor, ca unul din principalele 
obiective ale acestei educații, ridi
carea nivelului general al cunoaș
terii, Însușirea cuceririlor științei.

Opoziția Intre viziunea marxistă 
șl cea existențialista asupra condi
ției umane apare deosebit de net In 
modul de a concep-e libertatea. Din 
persne-tlvâ marxista, premisa pro
cesului progresiv de cucerire a 11- 
b'Brtațli este înțelegerea necesltețil. 
cunoașterea legilor obiective care 
guvernează dezvoltarea naturii șl a

în diferitele sale variante, mal 
vechi sau mai no!, existențialismul 
păcătuiește prin faptul că iden
tifică libertatea cu alegerea, re
dusă la un act gralulț. Este drept 
că omul alege mereu dlntr-iih 
evantai de posibilități (spre exem
plu, o profesiei o prietenie., o dra
goste). că aceste alegeri ișl pun pe
cetea asupra destinului său Indivi
dual. Dar noi alegem Intre bine șl 
rău, Intre drept șl nedrept. Intre 
frumos șl u-țt pe baza unor 
criterii care nu sini elaborări ca
pricioase ale subiectivității fiecărui 
Individ, ci sînt Istoricește șl social
mente determinate de practică, de 
anumita fiirucluri economice, goctale 
și politice ce prescriu ...spațiul de 
Joc" al alegerilor noastre.. Utiliza
rea criteriilor de dl®i'e-nămlnt va
loric pe care le reclamă evoluția 
ascendentă o sodelățll , socialiste 
conferă concomitent superioritate 
morală șl eficacitate (concordanță

pentru că manifestă 
dispreț total față de știință. și 
față de perspectivele pe care aceas
ta lo deschide cunoașterii omului 
șl umanizării cadrului său do viață. 
CrIUcInd In mod justificat tehno- 
crallsmul, pierderea finalității uma
ne a progresului ștllnțlfico-tchnlc 
carnclerisUcă unei organizări so
ciale care urmărește randamentul 
sa" eficiența ca ...scop in sine", e- 
xlstențialLștll ajung pe nedrept să

.nează înțelegerea omului. El În
ecarea. In epoca marilor cuceriri 
ale silințelor umane, care au făcut 
po’lhile crearea ordinatoarelor 
electronice, zborurile cosmice, vă 
elaboreze o concepție filozofică 
despre om fără n fiice apel la re
zultatele sl procedeele științelor.

Filozofia marxistă îți construieș
te. dimpotrivă, concepția despre 
om. pcnerullzlnd datele ștllnielor, 
Bcordind atenție condițiilor oblectl-

societății și stăplnlrea lor pe baza" 
aceolel cunoașteri Pentru existenția
lism Insă. Uberlalen nu este conside
rată câ o cucerire a practicii tso- 
clal-lslorice, ci devine un dat Ini
țial, inerent oricărei ființe unui ne, 
Independent de condițiile sociale. 
Ea' decurge — spune M. Heidegger 
— din faptul că ființa umană este 
„azvlrlilă" atlt In lumea mută a 
lucrurilor, cit șl In lumea anonimă 
a semenilor, fiind mereu in situația 
de n decide fără a avea nld un re
per și nici un punct de sprijin. 
După J.P. Sartre, omul este liber 
pentru că existența sa precede 
esența, pentru că nu am puica 
identifica o esență umană preala
bilă trăirHo- șl actelor sale, pen
tru că omul merau sa creează pe 
sine prin modul cum alege una 
sau alta din alternativele de ac
țiune. prin sensul os care 11 dă 
fiecărei situații. Prin urmare, situa
ția Mie paradoxală : existențialis
mul exaIU libertatea umană, dar o 
libertate fără puncte de sprijin in 
realitatea obiectivă țl care, de 
aceea, conduce la eșec.

Ulterior. Sartre s-a dezio in mod ' 
public de concepția amintită despre 

expusă In lucrarea sa 
„Ființa șl neantul”, ffidnd apel — 
sub influența vădită (șl mărturisi
tă ’) a prestigiului cresdnd al filo
zofiei marxiste - la o reinterpre- 
tare a problemei libertății Astăzi. 
Sartre nu mal privește libertatea 

. Interioară fără legătură cu expe
riența exterioară, ci Încearcă să la 
In considerație roiul mediului so
cial. prlntr-o subtilă analiză a dia
lecticii „Interiorizării* șl „exterio
rizării” unor determinam culturale.

Intra proiectul uman ți rezultat) 
Întregii noastre activități, consonan
te cu Idealul umanismului marxist. 
ExlslențlailEmul insă. lulnd ca 
punct de plecare Individul izolat si 
trăirile lui. experiențele iul de 
viață desprinse ■ de structurile eco
nomice șl ©orio-culturaie. disociind 
Individualul de social.
ponte găsi nici, un fel de criterii 
obiective ale alegerilor umane și, 
In cele din urmă, ajunge la o ste
rilă deplingarn'a Imperfecțiunii 
unei lumi In, care domnește haosul 
moral într-o asemenea lume, omul 
ar fi un Slslf. mereu angajat In 
acte prin care îs! exprimă liberta
tea sa Iluzorie, mereu frustrai de 
consecințele acțiunilor sale, resim
țind tragismul divorțului dintre 
proiecte și rezultate si trebuind. !n 
cele din urmă, să accepte lumea 
așa cum este, fără sens, fără va
loare. Mari remorca acum mal 
bine de un secol că un awmehoa 
punct de vedere _
„Clei cum ar puica «tă-fnl servească 
drept temei pentru o apreciere ți 
un dlscernămint Just — se întreba 
Marx — un punct de vedere care, 
eu privire la întregul univers, nu 
exprimă decit Idcea anodini că tal 
ce există este Imperfect. însăși a- 
ccst punct de vedere este cel mal 
Imperfect dintre toate Imperfecilu- 
nllo pe care lo vede In Jurul său". 
(Marx. Enaels Opere, cal. f p. 3J).

Fără lndoinlăj uriif reprezentanți 
al .existențialismului au nins in 
prlm-plan o problematică nur.ă la 
ordinea zilei de Istoria contempo
rană și care» poale fi valorificată 
din perspectivă marxistă, au con
tribuit la dernbnlflcarea condiției

umane, la Înlăturarea abordării me- 
canlclst-reducțlonlste a omului. Mo
dul In care Sartre — 1____ _
salutară apropiere de marxism — 
dezbate tulburătoarea Întrebare 
„ejste omul el însuși sau altceva 
decit el Însuși ?“ Întreține trează 
conștiința unicității omului, a Isto
rismului, a rolului creator al 
subiectivității și ni responsabilității 
umane, ceea ce oferă — intre anu
mite Urni te — unelo puncte de con
tact cu. marxismul in combaterea 
Ideologic! ițlinocratfamului șl a 
structuralismului doctrinal, de e- 
xemp’u a concepției Iul Michel 
Foucault care proclamă — prin for
mula șocantă „moartea omului” — 
Inutilitatea conceptului de „om" si 
de „umanism" In viața spirituală a 
epocii noastre. Dar aceasta nu In
firmă cu nimic caracterul Ireconci
liabil al soluțiilor fundamentale 
date de marxism șl de existentia
lism problematicii omului contem
poran. Chiar atunci, clrtd denunță 
dozumanlzarea _____
exlslcnțlnllșUIor rămine pesimist șl 
eterii tocmai pentru că M întemeia
ză pe un mod ldcăîlst-spețulativ 
de Interpretare, conferind o dimen
siune ontologică unor raooț-luri 
umane concrel-tatarice Generate de 
proprietatea privală caoltaltstfi și 
denllnalwl Inslrftjnerea fără a nutea 
găsi aolutllie reale centru elibera
rea oamenilor de'exploatare, opri
mare. maninulare. reificare, de pe
ricolul războaielor nimicitoare. Fi
lozofia marxistă nu numai că dez
bate cu rigoare teoretică si cu o 
elevată perspectivă axl.ojprieă ase
menea breh’eme. dor oferii sl so
luția eonreetă : transformarea re
voluționară a con<H‘li>or «orial-c.cn- 
nomlee în asa fel incit ete să nnată 
aslțura dezvoltarea mullltal*r»ll a 
pțnsnn-RtS'n oman».

Locul centrai al gindirH marxiste 
In confruntările de Idei din filozo
fia contemporană In jurul probles 
matlcJJ omului decurge tocmai din 
cajiacltalea de a trece dincolo de 
formularea cu sens a unor pro
bleme ș! punerea unor diagnostice, 
spre a deschide calea reală, deși 
anevoioasă, pentru soluționarea e- 
fectlvă a problemei eliberării omu
lui, a inlllurarli ' condițiilor ca- 
re-l dezumanizează. Filozofia mnr- 
xlst-leninteHi îți edifică Idealul 
sau umârilsl pe fundamentul teore
tic al unei concepții consecvent ma
terialiste asupra societății. Iar acest 
ideal umanist. Întemeiat pe cunoaș
tere si ridicat In rang de valoare 
supremă, devine obiectiv praclic- 
concret.al soclallainiilul ca forma
țiune «octală Raporlîndu-so lucid 
ș: îndrăzneț In renlltățlle onorii 
contemporane, fiind Intr-o fwnimiă 
ofensivă ideologică fn‘â de con
cepțiile Iraționaliste, fldelste. anll- 
umanlxte (fără a neclița ln«S -meȘ- 
•bele Ineontoriab'le ale unor sln- 
dltori cu altă orientare (lloZoflrill; 
fructlfielnd tot ce e nou și via
bil. toî ce .reprezintă un wor de 
cunoaștere In fflndlrea actuală, filo
zofia marxțsl-îenlnlriă se dovedește 
a fi unica 'fițrateeje” n lupte! nen- 
tru e'lberaren șl umanizarea omu- 
lu' rențemhoran.

Prol. nnlv. dr. 
Ludwlq GRUNBERG

WjlaJ ) ,a,a / ■ Jl-J f JLOfSiy > il.jj judLvVr"
VlAR — B; ll.M'; 13.TS; 15,15; 18,15; 
»5,30, EXCELSIOR — 0; 11,13; IÎ.S3; 
15; W.13; E3.SS. GLORIA — e;.11.15; 
13,53; 18; 13,15; 39,30, TOMS - 9; 
11,13; 134-3: 16.15: 1U.15; »W®.
• Torentul de Iler î FESTIVAL — 
»; 11,15; 13,53: is; 1&SS: 11.
a Adio, domnule Chips t SCALA
— 3,23; 13; IS,3S: K, CAPITOL 
5.M: 12,0; 10.30;. «.
o Puterea șl adevArul : IJUC'EGI 
18; 15.3-3. MiORlTA - 9: 12.2:5;
1®,». i
• Incidentul t LUCEAFĂRUL - 
0; 11.19113,30: 18; 1M0; 39.45, FA
VORIT, — 8,13; îuo; 11.0; 18; 18.15: 
10^3.

a Atunci l-am condamnat pe toți 
lă moarte t VIITORUL — l«; 18; S3, 
a Curajoșii i FERENTARI — 13.35: 
17,45; 30.
a Sacco ..și VanzelU : FLORE.1SICA
— ’.5,S3: ta; K.S5.
a Nu-ml place ziua de Iutil : VOL
GA — 9; 11.13; 13,53: ia.15: ia; 
MJ5.
a Micul scăldălor î GIirviTA — 3; 
11.15: 13,M; 30; 18.15; 53.». AURO
RA — a: 11.53: 13,5®; 15,43: 18; 53.13, 
FLAMURA - 8; 11.15; 13.33: 16; 
10.15; JS,M.
a Program de lllme pentru copil s 
DOINA - 10.
a Love Story i POPULAR — to; 
15,®; IS: S3,18. DOINA - 11,31; 
13,13: is: 1B.15; S3.5-Î. DRUMUL
SARII - to,M: 1SJ3; 17.13: so.J 
a Clue ești dumneata domnule 
Sorge 7 — 13: 14.13. Viva Villa I — 
16,30. Cineva acolo sus ml Iubește
— ta.43; n : CINEMATECA (sala 
Union).
a Olesla : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — IB JO: 17.43: S3.
a Locotenentul Bullitt : VICTO
RIA - a.4S: ii: 13.10; 13.43: ia.15: 
M.45
a Neînfricatul GyuU vara șl'Iar
na : LIRA — 15.53: 17,45: ».
a Secretul de la Santa Vittoria : 
LUMINA — 8.20—21 in continuare, 
a Livada din stepă • CIUNGĂSI — 
lo; IB: w.

• a Osceola: GIULE5TI - 15.13;
17.45: S3,is. ARTA - 1S,S9; 18: 50.15. 
a Waterloo t MOȘILOR - IBJS: IB. 
a IlAzbohil subteran s MUNCA — 
to: HUM. '.’i
a Mirii anului II s BUZEȘTI — 
I5.S3: 13: MJO. LAROMET - ta.Mț 
17.S3: L9.M.
a Poveste de dragoste s F7.ACARA
— IS.»: 18: 59.15.
a Farmecul pnutorllor sălbatice : 

Program de 
19.15 : UM-

| nefast

i
%
1
!

i-
l a Aventuri in Ontario t COSMOS 
? - 15.33: îs: Mii»."'

a B. I). la munte șl la maro i 
VITAN - IB.KIi 17.15: M. RAHO
VA - 15,»:. 18: K.13.

Antracit i PRtTGRESUL

• nlsnnmue, de sta:
(la Ateneul

Cleiul muzică de epocă ____ ,,
tere. Baroc - Școala francez» - S3.
■ Opera Itomănă ; EUgolello —

a Teatrul ce operetă Comele de 
Luxemburg - I3J&
a Teatrul, National „I L. Cara- 
glalc" f&ala Studio) : Travesti 

S®-
a Teatrul municipal „Mariâ H- 

l lolU“ — Brăila (fn sala ..Comedia*'

..George 
Român) îM 

— rienaș-

PROGUAMUL I

8,OS Deschiderea «nlslunU
i dimineață, Telex.

3,03 Teleg'.ob (reluare). Zair.
3,î3 Desen animal : Aventurile 

O!ek-
o.W Reportajul săptămlntl. Busola 

de aur (reluare).
10. CC Curs de limba franceză (Lec

ția a Z-a)
l®,îa întrebări șl răspunsuri (re

luare).
11, C0 Telednemateca pentru copil

șl tineret (re)uaro). Tinerețe 
fără băirlnețe.

11,10 Telejurnal.
13,33 TeleșCTtală a Electronul. Pre

zintă prol Maria Petrescu- 
I'mhovn (Fizică, anul IV — 
liceu) a Inducția completă. 
Analiza combinatorie. Bino
mul Iul Newton. Prezintă : 
praf. dr. docent Gh. Th. 
Gheorghiu. (Matematica. în 
ajutorul candldațilo- la exa
menul do admitere).

1S.M-Fî.co Cura de limba engleză 
(Lecția o 7-a — reluare).

17,3-3 Deschiderea emisiunii de 
după-amlază.

17,15 O viață pentru o Idee : Pas
teur.

18,03 Timp șl anotimp în agricul
tură.

18,30 getre’folclorica : Plaiuri ollc- 
neșil. Emisiune realizată eu 
prilejul Festivalului clntecu- 
Iul’ autentic — Craiova 1S72, 
de Maria Banu ș! Virgil Sa- 
ceMoțeanu

ULM Z.fimbln — reportaj filmat de 
(lie Clurescu. Tlberiu Tom- 
ca&ny șl Sorglu stcjBr.

IF.15 Tragerea Pronoexpres.
10.K 1081 de seri : Aventurile Iul 

Felix — molanut
IS.37 Telejurnal » I' ’.țle specială 

Lucrările agricole de primă 
vară.,

Î'S.OJ Teleclnemaleea : Walt 'Dlahey. 
Povestea succesului Iul Goofy.

19.55 Fotbal ; Bayern Mdnchen — 
Steaua. (Mec! retur In Cuca 
Cupelor). Transmisiune direc
tă de la MQnchen.

sa.» „s« da ore".

PR0GRA5IUL B

M,0S Refrene fără virata Muzică 
ușoară cu orchestra Paul 
Ghențer.

03.35 Agenda.
33.3.5 Medalion coral : Gheorghe 

Cucu.
T3.53 Cluburi sportive bucurețtene
M.1S Marile muzee ale iumll : Er

mitaj.
Sl.3® Film serial : Patru <■< 

ș! un cllr.e” rKIX)

în luna martie 1071. de la 
Școala generata din comuna Urc- 
cheștl (Bacău) au dispărut mai 
multe certificate de absolvire !n 
alb. ștampila șl o serie de ma
teriale didactice. Cine sl de ce 
le suslrfiaese ? Organele de re-'; 
sort au început imediat cerce- ■ 
tarile de rigoare. RĂsnunsul. gă
sit abia zilele trecute, a fost el 
însuși o adevărata-. ..lovllurfi“ : 
autorul spargerii nu era altul 
decit profesorul suplinitor Con
stantin Tlrzlanu din Adhid. care, 
tn urmă cu trei ani. funcționaro 
la școala respectivă I I„q scurt 
timp după aceea, utlllzjnd unul 
dintre certificatele șustrașe. I.B. 
din Adiud a pretins efi a absol
vit niște;cursuri, care nld măcar 
r«u au funcționat ■ în curind. 
aceste fnnle „vor fl certificate" 
ca atare de Justiție.

Mai bine
I cu uscături!

Aram cileva zile. ÎAzfir 
Murgol din comuna Pul (Hune
doara). cbrislderînd că a venit 
tn sflrșlt timpul să Înceapă o- 
perațta de curățenie generală tn 
proprlB-1 gospodărie, a strins 
cu grijă toate ujcăîurile din 
grădină și le-a dat foc. între 
timp Insă tocul, lăsat tn sea
ma... vlntulul, s-a Iniins șl la 
alte uacătarl. Ajungind In fe
lul acesta plnă Ia o pădure si
tuată In apropierea entei. el 
„a curăța!" definitiv o planta- 

. In <Ja 
._ ---- -------- , nu este sin
gurul cnz cfnd așa-zlsn toaleta 
gospodărească de primăvară 
devine o îngrijorătoare sursă de 
IneendfJ Numai în săptămlna 
trecută, de la focuri deschise șl 
nesupravoahente. au Izbucnit 9 
Incendii care bu prefăcut In 
screm, aproape Să ha de pă
dure. La acestea ee adaugă 
alte 13 Incendii de pășuni și 
finețe care. In unele cazuri, 
s-au soidal ar paguba mari. Pe 
raza comunei Frumoasa (Har
ghita). de exemplu, din negli
jența locuitorilor Pal Miliaî șl 
Antal Adalbert nu are 13 ha de 
pășune. Împădurită cu molid de 
20 de anț. Concluzia ? Se Im
pune de la sine : mal bine 
UBCăturl. decit fără pădure!

tlmpului.de
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Desen de Octavian ANDRONIC Desen de Cornel TABACU

patru

soarfi

prea

© Filotimia finului îl bagâ-n sperieți pe naș ® Gîndirea

pîndeșteI
Ștefflnescu, NIcoIae TIC

Serțjîn IX'DDN Dcscr. de l. Docar MARINESCU

ie poți Îmbăta cu efemera 
măguliri de cxMnplezență.

Valentin 
SILVESTRU

___ 1H - 
secretarul
Institutul

Postul 
ocupat 
lui X

hoțească nu

navei-corsar a capătuielii© De ce este inevitabil naufragiul

• .Nleolae DRAGOȘ, .... 
Constantin MORARU 
și corespondenții „Scintei

tru 
mal puțin .
Pnul Ștcfănescu. pe
incitau erupțiile Iul de ..fi
lotimie”. si pentru Ion Ni- 
chltn . pentru al, reducerea 
de prețuri nu a Însemnat 
nimic altceva dedl ocazia 
„loviturii".

latfi-i pe cel doi. Însărci
nați de conducerea O.C.L.— 
Metalo-chimîe Constanța, să 
Inventarieze bunurile «ruou-

femela de 
dactlloffrafa, 
inspectorul, 

nu știa prin 
trece omul 

dacă

inovații, In scopul sporirii productivi
tății muncii, Îmbunătățirii calității 
produselor si al reducerii efortului fi
zic. Fără a intra in detalii tehnice, se 
core notat că alit 
muncii cit șl calitatea, lucrului 
îmbunătățit simțitor. CI leva 
care au semnat această acțiune 
cișlil Gheorghe Peptea si Radu Ro
tam, strungari, Dlonisle Nagy, frezor, 
și EUilial Oprlș, rectificator.

Tinerii Iți pun astfel In valoare pu
terea de muncă, spiritul de inițiativă. 
1.3 „școala' producției”. In bătălia 
pentru nou, el susțin permanent un 
examen al tinereții. Și 11 trec, cum sa 
vede, cu bine.

Au speculat momentul ul
timei reduceri de prețuri la 
aparatele de radio șl tele
vizoare, care a reprezentat 
o contribuție la mărirea sa
lariului real al oamenilor 
muncii și un nou Impuls dat 
pătrunderii culturii In mase. 
Era materializarea efortului 
urnim, tehnic, științific, or
ganizatoric depus de către 
toți cei care concură direct 
s.nu Indirect la producerea 
respectivelor bunuri de con-

sd 
dau un telefon săptâ- 
mlna viitoare etc., dar 

resist și, plnă la 
oftlhd și bla-

Argumente pentru con
știința lucida a viitorului. 
„Studenții consideră esențială pentru 
formarea lor ca viitori spcdailșf 
ne spunea Gh. Bogocvld, secre 
consiliului U.A.S., din 
politehnic din Timișoara —. Îm
pletirea Instruirii profesional-teo-
retLce cu educația prin muncă și 
pentru muncă. Dacă ar fi să mă refer 
numai la oxemplo din Institutul
nostru nu pot să nu amintesc de con
tribuția efectivă a sute de ștu'dențl 
prin muncă patriotică la construirea 
laboratorului catedrei de drumuri și 
fundații sau la acțiunile de autoutllare 
n laboratoarelor. Aceste Începuturi 
sini continuate In actualul an univer
sitar prin drrtchtoerca unul ■ șantier 
studențesc de muncă patriotică la 
„ntellerul-școală și de producție* care 
se Înalță in cadrul Facultății de me
canică. Seriozitatea in pregătire, 
dragostea față de profesiunea aleasă 
reprezintă, de fapt, pentru etu- 
denți o opțiune politică conștientă, 
un răspuns prin fapte Ia marea încre
dere ce li s-a acordat de a deveni de
tașamentul de specialiști care mllne 
vor ridica pe noi trepte opera de e- 
dlflcare a socialismului pe pămintul 
românesc".

Se desprinde din această afirma
ție încă una din trăsăturile de esen
ță ale virate! tinere — aceea a lucidei 
conștiințe a viitorului, a răspunderi
lor asumate In numele lui.

Pornind de la realități ale Intre- 
(rinde.Hi.enlo, tovarășa Eleonora Co

cii ani In urmă secretară a 
din Fabrica de 

tar

n-a fost un delapidator o- 
bișnulL Ca orice element 
antisocial, .ol a intrat, desi
gur. in contradicție irecon
ciliabilă cu ceilalți membri 
ai societății, actul de ln.«- 
șlre Ilicită reprezenta ori
cum o manifestare de para
zitism — de supt produsul 
altora. Modul său de a o- 
pera n-a fost Insă cel de ti
pul ..bagă mina plnă 1b 
umăr". El a plndlt cu tigaia 
la cotitură. Ei. împreună cu 
complicele său. o secătură 
de revizor contabil (Ion Nl- 
chita. fost salariat al O.C.L. 
Metalo-chlmic Conrinnța nu 
speculat un prilej favorabil.

sum. Incvplnd cu forestierii 
care scot lemnul casetelor, 
piuă ■ la inginerul electro
nist. Acest efort colectiv la 
scara economici a Însemnat. 
In ultimă Instanță, mai 
mult, mal repede. mal bun, 
mal Ieftin. A însemnat pon

or Icir.e din țara asta, 
pentru Mareei 

care-1

lese el sub soare 7 Nimeni 
nu mal știe. S-au „risipit, cu 
lingușirile lor. cu snobismul 
lor de două parale, cu ifose
le lor. e-au pulverizat o 
dală cu debarasarea mese
lor la care-au consumat, 
lăslrsdu-l pe „fljotlm” în
conjurat de vidul lui moral 
,țl cu nota cea mare; do 
plată, cu decontul final in 
față.

Dar nu singurătatea in
fractorului o s-o deplîngem 
noi acum. De fapt acesl va
cuum șl l-a creat el însuși, 
pe măsură ce iși umfla 
plepțll In accese de grando
manie Singurătatea ■ lu! 
M. P. ȘL. este o consecință 
firească n caracterului oca
zional șl Interesat ni amld-

eu 
urmd, 
mtndu-mâ, inspectorul 
im! dd un bilete! cu 
numărul 37, proro-cln- 
du-ml Insă «umbra câ 
mai mult de douăzeci 
de persoane nu încap 
Intr-o ci de primire șl 
cd oricum o să-mi 
pară rău de incdpdfl- 
nareă mea.

Pește cinci rile md 
prezint la audiență. mă 
descopăr pe listă la 
numărul 43 Ln loc de 
37, ml se schimbă ji 
bonul fără nici o ex
plicație fi apuc. In
tr-un tlrziu, sd intru 
Ia directorul general. 
Acesta se ridică de la

dedt ceea ce. ln un moment dat, nl 
s-a părut a fi foarte greu. Văd șl ln 
aceasta un semn că ln secția noastră 
sentimentul de autodep&șlre aJ tineri
lor se afirmă continuu.

Alte argumenta le aduce cercetăto
rul Adrian Georgeșcu, secretarul co
mitetului de partid, de ta Institutul 
„Petrochlm“-P«olești, o adevărată 
pepinieră de tineri cercetători. Tineri 
care au arătat prin rezultatele cerce
tărilor lor că tinerețea e aptă pen
tru fapte mari.

— Alexandru Panovlcl, de pildă, om 
de o extremă pasiune, ,cu o rară pu
tere de muncă, a reușit eă realizeze 
(împreună cu colaboratorii) un căta

ta și. despre caro 
că-1 sini prieteni 
Făcea risipă grozavă, 
lăuda In gura mare câ 
plin do bani, nu lăsa no 
nimeni să plătească, el si 
numai el.

— Plătea din banii statu
lui !

— Să’ știți că n-a cheltuit 
un teu pentru el. Toți 
banii i-a cheltuit cu priete
nii. Asla-i : era prea filo- 
tlm.

Fliolimta aceasta a iul 
Marcel Paul 
fost responsabil al magazi
nului „Tomls" din Constan
ța. fllodmle care. în scurt 
timp, băgase în sperieți 
pinii șl po nașu Toma Ca- 
ramitru. gestionar șl dln.su!, 
a costat avutul obștesc o 
sumă destul de ntaricicft. E 
limpede pentru oricine că 
modul ta care atî (ost chel- 
tulți banii suMrnșî nu In
fluențează cu nimic asupra 
faptei. Ea tot delnpldare se 
cheamă, fie că mobilul co
miterii el ar 0 fost chiver
niseala personală măsurată 
ln obiecte, fie satisfacerea 
acceselor de megalomanie 
ale âșa-nufnlțului „fllotlm". 
Tupeul infracțional. îndrăz
neala antisocială a vinova
tului sini in fel de grave 
dacă Individul digeră fruc
tele necinstei retras, claus-

tulul, că alții se întorc pe meleagurile 
natale după absolvirea unor școli. Ie 
considerăm „lucruri normale"...

în opinia sa. secretarul comitetului 
comunal de partid se va fntllnl cu 
ceh a tlnârulul Inginer-șef al coope
rativei. Gheorghe Nlculcscu, care, 
după absolvirea facultății, In 1003. 
B-a reîntors ln sat să-și profeseze me
seria: îndrăgită. „Unde In altă parte 
mă puteam realiza mal bine dedt la 
mine acasă

Argumentele pasiunii pen
tru profesie, pentru nou.în- 
tre calitățile definitorii ale tinerilor 
ee cere așezată la Ioc de frunte, pa-

productlvltatea . ...
nume
: ute-

nou. ln zona 
etice a „ne-

rnt 
critic

Un 
urmă 
luni . 
firea 
renteze" ■pufin. numai 
puțin — prietenul ce
nți in pitiră Adicd lot 
ara. sâ-î facă o glumă 
Araniează el ceva eu 
niște electrozi, cu clan
ța de la ușă. cu ce-o 
mai fi fost, ji, uile- 
asa, reușește sâ-st e- 
lectrocutezc prietenul 
Mărturisește, zguduit : 
„Eu am prut ul-i tac 
o glumă, atlta tot..."

Călătoream intr-o 
Iarnă de la București 
la Predeal, cu un au
tocar Pe marginea șo
selei In stațiile de au
tobuz. oameni care 
așteptau, tot așteptau 
jl autobuzul nu mai 
venea Și-atunei șofe
rul autocarului s-a 
glndit să ne-amuze : 
ln apropierea stațiilor 
încetinea viteza și. a- 

■ mabU. la tăcea semne 
zgrțbulițUor să se ară

llzator de dehldrogenare care ea 
aplică astăzi cu mare efidanță econo
mică In sectorul industrial. Brevetul 
său a fost premiat la Salonul inter
național de Invenții de la Bruxelles 
din anul trecut. TIrtarul Gheorghe 
Andreeseu, cfe la laboratorul nos
tru de automatizări, prin lucră
rile privind modelările matematice, 
optimizările unor procese tehnologico, 
studiile de hldrodinamicfi a reactoa
relor chimice a adus, după calcule 
preliminare, prin contribuția .recolta
telor cercetărilor sile la creșterea pro
ductivității. reducerea consumurilor 
specifice do materiale, creșterea caH- 
lițli produselor petrochimice, zeci șl 
zeci do milioane de lei 
pllmentare.

...Tot ln bătălia pentru 
încărcată de semnificații 
mulțumirii creatoare" se înscrie ți ac
tivitatea cercului Tehnlum de In U- 
zlnele de tractoare din Brașov, Ini
țiat ln îndemnul organizației U.T.C.. 
despre care ne-a vorbit tehno
logul Nleolae Tador. Relatăm pur 
șl simplu faptele, convinși că 
ele vorbesc de 1a sine : cer
cul Tehnlum este format din circa 
20 ulecișLf, Și-n propus să se ocupe

șf

memorabilă ia 
trine ziua de 

de lucru și de 
«perante Omul așteao- 
lâ să (ie chemat Încă 
o ri. încă zece Priete
nul care se nlndlse să-l 
bucure de riua lui cu 
o glumă de prost gust, 
uitase sd dea desmin- 
țlrca eucenite 
in cauză este 
de un coleg al 
Zi posomorită.
aratd indignarea, con
vins că este victima 
unor manepre de culi
se. Si-aluncl prietenul 
li spune : ..Am vnrt 
siS-fi fac o glumă, allla 
tot iaftă-mă“. Insă X 
nu crede că a fost 
doar o glumă ..Ața 
zici lu. acum, ca să mă 
liniștești 1“ Si se supă
ră pe prieten si ne 
toate lumea. După cl- 
tet-c zile Iși preririr-1 
demisia. Nimeni nu 
prlcene nimic, iar X
. t <'

de rfdtcnrba mlveiuluTprbfeșiorial 
tinerilor prin informarea' tehnică, 
stimularea spiritului lor creator, 
blective : lucrări de autodotare

se ieftinirii. Inta-I față In 
față cu șmirilo și stivele de 
aparate noi nouțe- așteptate 
și binevenite in orice casă, 
simbol și Indice al bunăstă
rii cJștlgale prin muncă. O- 
perațlunea Inventarierii tre
buie să se dcsfâ'oare cil 
mai reptile, momentul apa
riției etichetelor cu „preț 
vechi" ișl .mret nouf fiind 
iminent. El numără. În
mulțesc, adună, fac loialul. 
Calculează diferențele» Sînt 
Impresionante. Chiar ln ma
gazinul) „Tomls* — a chici 
mia. a zece mia sau a cinci
zeci mia Parte dlh co
merțul țârii — fie și numai 
acolo, diferențele apar sub
stanțiale. Cei doi calculează 
diferentele șl-șl zic In si
nea lor : „Nii-1 
mult 7".

N-au spus cu voce tare 
dar. cu gîndirea lor' hoțeas
că. el au cenzurat gestul so- 
dal. Pentru că Ișî dădeau 
seama ce reprezentau, teh
nic vorbind. diferențele. 
Dacă, spre exemplu, prin 
reducerea de prețuri, gestiu
nea magazinului ținută va
loric se micșora tot valoric 
cu G&3 &OT de lei. reducerea 
echivala cu circa 120 de te
levizoare de tea mal bună 
calitate. Pentru o clipă, la 
cumpăna aceea dintre nnll- 
caren a două liste de pre
țuri. In mina lor existau deci 
120 de televizoare. Virtual. 
Ele urmau să „dispară" o 
dată cu redeschiderea ma
gazinului. „Păcat, și-or fi 
zis Ștefănescu și Nlchltn, 
prea mult centru cumpără
torii noștri. Ia' să facem — 
ta loc de 120—100“. Șl au 
înscris ln liste un număr de 
aparate mal mare declt cel 
existent oe seamă celor 
„virtuale", pe seama dife
renței care venea In favoa
rea cetățenilor.

Procedeul Infracțional cu 
tontă abilitatea Iul. a fost 
sortit eseruhil Iar fanta —

Jocaru. 
comitetului U.T.C. 
confecții șl tricotaje-Bucufești, 
din 1IXK3 plita acum secretară a comi
tetului de partid din aceeași 
Întreprindere, ne spunea :

— De alund, do dnd eram . _ 
tara comitetului U.T.C. șl pitta acum, 
In viața tinerilor din fabrică au sur
venit numeroase prefaceri de natură 
calitativă. Dacă ar trebui să dau o 
referință pentru întreaga organizație 
U.T.C. din fabrică. Ins&tlnd asupra 
trăsăturilor comune, distinctive ale 
tineretului, aș remarca, ln primul 
rind, preocuparea, taleresul lui pen
tru o pregătire multilaterală. Mă 
glndesc, de pildă, la faptul că, spre 
deosebire de anul trecut, dnd liceul 
care funcționează In Întreprindere în 
două ture ora frecventat de 230 de 
tineri, In acest an numărul lor a- 
proape s-a dublat. Este un pas' — nu-i 
așa 7 Des! mal stat multe de făcut 
privind ridicarea nivelului de cultură 
generală, lărgirea orizontului de cu- 
noaștere'și formarea ln spiritul unei 
exemplare educații muncitorești.

.„Stat dteva din numeroasele fapte, 
din multitudinea exemplelor pe care, 
ln fiecare colectiv de munca și în
vățătură. tineretul Ie aduce in defi
nirea viratei sale. Tabla etică a 
soclelâțll noastre este, așa cum o 
arată și faptele relatate ta aceste pa
gini. cod de existență morală al ți
nerilor.

în portretul luminos al ttoeretulul 
se ‘arfă întruchipai tasușl chipul de 
mtine al patriei. Pentru câ tinerii 
slnt cel chemați t;fl ducă mal departe 
opera eroică Începută cu decenii In 
urmă. Pentru-efl tinerii Mnt viitorul.

Iiucriu ordonat, ast
fel că aștept un sfert 
de oră să văd dacă 
pot fi primit de se
cretară. Dactilografa.- 
revine de dincolo ca 
sd rite întrebe in ce 
problemă. Se Intnar- 
ce la cealaltă, cu pro
blema ți lalâ-mfi-J în 
i/aja unei fetișcane e- 
legante șl bățoase, 
cară îmi ia ua inferb- 
gatoriu complet, pune- 
tind de fiecare dată, 
glacial : aceasta a|i fi 
putut-o resolva mai 
jos. Aș fl putut — re
plic — dar uite că nu 
s-a rezolvat jos, de a- 
ceea am șl ajuns sas. 
(ml pare ti mie rău de 
urcuș, nu-i așa, dar 
n-am încotro.

Sini deci îndrumat 
la birou! inspectorilor, 
care fac înscrieri pe 
lista de audiente; Pori 
o conversație agreabila 
cu unu! din ei ; depu
ne sincere șl stărui
toare eforturi ca s:l md 
conulngd id renttnf la 
audientă, să aștept, să 
fac un memoriu.

Mal țin minte, era 
Sntiatd după război: un 
(taietandru flușturatlc, 
amator de plsto-ale și 
grenade adunate de pe 
clm'p, prins la înghe
suiala, cit pe-aci s-o 
pdteaicd. a plasat gre
nada pe care o avea 
asupra lui in coșul 
unei tdrdnci. O ia fe
meia spre plate, gin- 
dind sd schimbe mo
rale pa o rtefrante de 
duminică — si ajunge 
la politie. După clteca 
ore este prins băielan- 
drul, Mârlurlsejle. Și 
este întrebat : ..De 
ce-ai ascuns grenada In 
coșul femeii ? Dacă 
se-nllmpla o nenoro
cire 7 P Iar el, isteț : 
„Ce nenorocire ! Am 
oral să fac șt eu o glu
mă 1“ O glumă — cu 
plata altuia. $i-i părea 
rdu băietandrului că 
nu-i trecuse prin cap 
sd facă .j)luma“ asta 
și altora, și nu neapă
rat Intr-un moment 

peniru aL 
fapt divers, din 
cu preo cil e os 
un om in toată 

vrea eă-si „cu-

Argumente pentru frumu
sețea șl demnitatea vîrstel 
tinere. ,,La no1 nu se a-
cordâ dedt după fapte — li spunea 
unuia din redactorii noștri directo
rul spitalului din Focșani, docto
rul Tudoraebe Enache. Simt o 
mare bucurie ori de clfe ori constat 
câ proaspeții primiți In colectivul 
nostru capătă încrederea șl stima 
colegilor lor, a medicilor mai vlrst- 
nlcl. Asemenea iinârulul doctor 
Nleolae Vaslle care nu ti împlinit'încă 
8 ani do cînd a’terminat facultatea, 
tinerii învață, învață mereu, se per
fecționează profesional. Faptele lor 
stat expresii ale unei generozități u- 
mane ce Înnobilează virata tlnără. con- 
ferlndu-I frumusețe și demnitate. Aici 
s-o află resorturile intime din care 
s-nu născut numeroasele comunicări 
ținute de doctorul Nleolae Vaslle la 
consfătuirile lntorjudețene de trau
matologie. multele realizări profe
sionale ln cal 30 de ani nl săi. Dar 
cu deosebire, infinit mai emoțio
nante sini cazurile clnd. veghind, 
uneori ceasurL zile, la căpătllul cite 
unui bolnav; '11 ocrotește .viața și-l 
i-edă sănătos vieții. Umanismul este 
pentru tineri nu doar o noțiune teo
retică. o aspirație către Ț'Țmr Jdenl- 
etic, d o realitate concretă, naloa- 
bilă !“ ■ .

Vreau id ajun® la 
directorul general — 
li spur, portarului, a- 
rdtindu-i buletinul. 
Buletinul e in regulă 
—‘ zice — dar trebuie 
să știu ln ce proble
mă. Ii spun că e vor
ba de extragerea ră
dăcinii cubice dlnlr-o 
căpăllnă de vsrzâ 
tratată cu, soluție de 
ceai dansant; cl as
cultă liniștit, dă din 
cap aprobator, tși ex
primă îndoiala că coi 
fi primit pentru a'ita 
lucru șl md Indramâ 
spre etajul doi, ca
mera opt. Bat la ca
mera opt. care o de 
fapt o orteîtd sub 
scară, unde o femeie 
de serviciu cu basma 
roșie șl halat albastru 
siringa cu negară 
nouă firele răzlețite 
ale unei mături vechi. 
Ca să mergi la direc
torul general — imi 
axpb'cd — trebuie «d 
lei legătura cu șccre- 
tara tovarășei secre
tare. Iar pe ca n-o 
poli deranja, că bala 
tot timpul la mașină, 
așa ca-mi comunici 
mie despre ce-i vorba 
și eu li comunic dum
neaei. care vede ce-i 
de făcut.

Cinci minute mal 
tlrziu md aflu ln an
ticamera anticamerei, 
unde o dactilografă 
zblrlită bea chișleag 
din'r-un borcan pa
ralelipipedic șl md 
fixează cu un ochi 
alburiu, extrem de a- 
gasată. Dumneavoas
tră — se ojetește — 
nu știți că directorul 
general are zi de au
diență o data pe săp- 
tămlnă ? tnxcriefi-vă 
ordonat, nu <ia;i buz
na peste om.

S!r.l de acord să mă

țiilor de pahar, la rlndul lor 
inevitabile In condițiile 
discrepanței dintre „filoti
mia0 aHșaiă șl aportul său 
efectiv Ia viața societății. 
Este șl acesta un raport e- 
dhlllbrat — ce! dintre cit o- 
teri și răsplata socială ma
nifestată sub forma consi
derației. afecțiunii, priete
niei : nu poți eu ni pâra sti
ma. prețuirea, prin valuri 
de baterii frapate, cel mult

stanca pentru profesie. Ne aflăm la 
uzinele „Semănătoarea". In secția de 
prelucrări mecanice, aecțle pe care co
mitetul de partid al uzinei și consi
liul oamenilor munci! au dcclarat-o, 
pentru anul care a trecut, model ln 
privința disciplinei, calității șl produc
tivității mirncIL

— La diploma de fruntași pe 1070 
se adaugă cea din 1071 — ne spune 
inginerul SIlhal Dogaru, șeful secției. 
Șl mai avem loc — arată el spre di
plome — și pentru altele.

— Cui atribulțl meritul principal 
pentru această performanță 7

— Organizației de partid, celor 4.1(1 
de muncitori, din care, subliniez, flO la 
sută sin: tineri.

trat. Individual ori dacă le 
aruncă pe masa ocazională 
a unui anturaj ocazional, 
alcătuit din amid ocazio
nali.

Am încercat, de altfel aă 
Identificăm companionii din 
„vremurile ’ bune" ale lui 
Marcel Paul Șicrănescu. In 
afara unor reziduuri de 
nume n-am reușii nlmțc. 
Paul doi... Tlcu... Wyly._ 
Cine slnt Paul doi. Tlcu, 
Wyly si cellalU. ee lhvlr-

— Era prea Rlotim.
— Cum vine asta: prea 

fllotlm 7
— Avea suflet bun, era 

mină spartă.
— E tot una ? Ca să fii 

cumsecade trebuie să fi! ri
sipitor 7

— Eu să știți câ l-am a- 
tras atenția! Dar de dte ori 
scoteam portofelul ca să 
plătesc, el zicea : „lasă, na- 
șule, că am eu ban!".

— Și 7
— Și după o vreme n-am 

mai mers Împreună. Dar el 
iot bătea seară de seară 
localurile, cu fel de fel de 

zicea 
Intimi.

Ml,

refuză să dea explica
ții ln sfirșit. cind află 
că nu i s-a aprobat 
demisia, pune condiții : 
„llămln aici, laid cu 
condiția id fiu reabili
tai". Si 10 face da rit 
Cam naiv, biciul om ! 
veți spune. Adecdrat, 
cam r.aiu. N-a rezistai 
linei glume grosolane. 
„Ce să-i fac eu ? a mal 
zis prietenul care-i 
speculase naivitatea — 
ce să-i fac eu. daci 
n-are simțul umoru
lui ?“ Parcă de umor 
ar fi fost vorba I

Mal sini șl glumele 
— aparent — și mai 
blinae. de la miezul 
nopții. Glumele cu te- 
lefonuL Stă omul la un 
pahar de vin. ori are 
insomnie, ori pur șl 
simplu Ii arde de glu
mă. și-ncepe să for
meze. la intimplare. un 
numdr de telefon : 
„Alo I iertali-mă că vi 
deranfez la ora asta, 
dar este o chestiune 
foarte urgentă...". Si 
lli Inșird o poveste, cu 
o rutld din provincie, 
care te-ar fi căutat.„ 
ori cu cineva care fii 
crea răul, nu poale 
sâ-ti spună cine, dai 
HI atrage atenliâ... 
Chiar dacd-i zici vreo 
două, omul pus pe glu
me ln miei de noapfa 
nu se supdrd. Ceva tot 
a realizat : a izbutii 
sd te trezească, să te 
enerveze, e mulțumit 
Altul la rind...

Glume — oamenii 
slnt liberi sd glumeas
că. adevărat. Si fieca
re glumește cum poate, 
cum se pricepe... Slnt 
insă și glume grosola
ne. «inirtre, core costl 
scump — ta ^primul 
rind. pe cel care le ru- 
portă : care nu stlr- 
nelc hazul, ci. uneori, 
lacrimile Glume îm
potriva bunului simf. 
față de care trebuie să 
fini nci.erldlori.

— Clnd spuneți tinerii secției, la ce 
vă gindlțl, In primul rind, cum 1-ațl 
caracteriza ln citeva cuvinte ?

— Cred că o trăsătură a tineretului 
nostru es!e aspirația spre mal mult, 
spre autodepâîire. în secția noas
tră. chemarea • tovarășului NIcoIae 
Ccaușescu „.Nici o mașină, nici un 
utilaj sub randamentul planificai. Nici 
un minut nelucrat" a avu* un puter
nic ecou șl, a. devenit cuvlnt de or
dine. de la șeful secției la cel mâl, U- 
nfir muncitor. Inițial, ne-am .propțis 
fia reducem In 1972. (ață do 1971. cu 
30 la sulă timpul neutlRzat. Dar în 
februarie am realizat deja mal muli

birou, Îmi la fldullca 
din mină,- o rupe in 
patru, pe urmă ln 
șaisprezece, îmi dd 
un pumn In piept și 
md dojenește : bine 
md. nu fi-i rușine 7 
Vii la mine cu numdr 
de ordine 7 Un telefon 
nu puteai sâ dai 7 Ori 
se ascunde șl aici vreo 
viclenie jurnalistică ?

Căci slntem prieteni 
din copilărie. Din a- 
cclașl sat.

ti povestesc că n-am 
nici o treabă cu el dar 
am vrut să vdd cum se 
ajunge la cabinetul 
lui, fiindcă lumea te 
plinge câ e foarte greu 
abordabil. Si chiar 
așa e.

El, cum așa ?
fi relatez amânunflt 

cum.
Cheamă pe rind, a- 

coîo, de față cu mine, 
jxirtarul, 
serviciu, 
secretara, 
E clar efi 
cite vdmi 
plnd-l vede 
mai apucd sâ-l vasta — 
și md bucur asculllnd 
cum dd ps loc o dis
poziție „simplă șl efica
ce : In zilele de au
diență, inspectorul cu 
lista va sta chiar la 
poartă, de unde va tri
mite sollctlanții sus, 
In modul cel mai 
direr’ ’

Ara pfccal ușurat ji 
vo'oz

Pe drum laid a în
ceput sd te succascd In 
cugetul meu o între
bare rea : dar dacă di
rectorul general h-ar 
fi fost prietenul meu. 
Iar eu na eram gazeta
rul care mă știe el că 
sinf 7

„Principalul înir-o viață de om — 
le spunea la iuta din orele la care 
am asistat recent profesorul elevi
lor sfii —; este să știi să dai sens 
faptelor tale șl să fad efortul de a 
distinge esențialul, semnificațiile din 
evenimente și împrejurări. Altfel 
n-al cum participa cu adevărat la 
ele ; adică pe deplin conștient de 
măsura actelor talc".

Intr-adevăr, de mare Însemnătate 
pentru evoluția tinerilor este tocmai 
conștiința însemnătății faptelor lor, 
a implicării acestor fapte ta efortul 
de desăvlrșlre a noului timp nl 
țăriL Confruntarea cu sine a licăru
lui, conștUnța că numai așezind la 
temelia propriei vieți fapte demna 
de stima oamenilor ișl va onora 
virata — lată o realitate probată 
pretutindeni unde trăiesc șl muncesc 
tineri. Dacă rememorezi toate cite 
pot fi văzute, toate cile pot fl aflate 
despre Unerl — și Iți propui să nomi
nalizezi principalele lor calități, deci 
,,sâ faci efortul distingerii esențialu
lui", nu se poate să nu numești, fflră 
ezitare, dorința fierbinte a tinerilor 
de a-ți sluji patria, pasiunea pentru 
muncă șl conștiința muncii, recepti
vitatea la nou șl vocația Inițiativei, 
predispoziția pentru autoclcpâșlre, 
pentru autoperfeeUonare, spiritul re
voluționar, militantismul lor lucid 
pentru adevăr și echitate, demnlta- 
lea opiniilor. Slnt tot atltca ca
lități pe care, conhnulnd o nobilă 
tradiție, le cultivă In rtadul ținerilor 
organizația lor revoluționară. Uniu
nea Tineretului Comunist. Calități pe 
careJe-am aflat confirmate pretu- 
tlndc’jjl. Tinerețea, o perpetuă stare 
de spirit, tși aduce faptele sale 
drept argumente la propria auto
definire.

descoperită mult mal repede 
dedt cele mal pesimiste te
meri ale Infractorilor. Peste 
numai zece zîlo, un nou In
ventar. neașteptat, avea să 
.dezvăluie trucul și conse
cințele lui. Ștefănescu a ln-" 
cercai să dispară fără urme, 
in timp co complicele tal 
era arestat. Fină la urmă 
nu apărut împreună In fața 
Justiției șl. acum. Ișl așteap
tă pedeapsa.

Cazul permite să se vadă, 
Încă o dată, ce este în esen
ță actul antisocial al căpâ- 
tulelll orln fraudă: Seamă
nă teribil cu plnda, cu parul. 
la cotitură. Seamănă cu 
ronțăitul rozătoarei, cu ta- 
fruptarea unei Insecte care 
năpădește nu rădăcinile, nu 
tulpina, ci vlrful plantei 
care se înalță.

tar o asemenea faptă, in 
Inconștienta care cuprinde 
pînâ la urmă gîndirea indl- 
vldiialIsluIuL capâtă etiche
ta de filotimie 1 De -ivifie'. 
bun. De generozitate. A cui 
filotimie, a jefuitorului? A 
cui generozitate, a celui care 
Ișl transferă asupră-l ade
vărata generozitate, cea a 
muncii, glndlril altora ? Ce 
fel de „generozitate" poate 
fl cutezanța de a băga mina 
In buzunarul unui iarg cerc 
«ocini pentru a-! risipi orin 
clrcluml cu Tlcu «1 wyly ? 
Eflte cn și cum al vorbi de 
activitatea 'generoasă a o- 
mlzii care face ca mărul aă 
cadă’din pom !._

Mai mult sau mal puțin 
bizară prin încărcătura a- 
leasă pentru furtișag, nava- 
corsar a câpătulelii este sor
tită tot naufragiului, in 
primul șl In primul rind 
pentru că ea navighează îm
potriva curentului. Curent 
care cale nu numai curat șl 
sănătos, ei si puternic; Into
lerant față de tot ce I se 
omine

Argumente ale responsa
bilității, ale conștiinței da
toriei — nl le-a propus, mal ta
tii, mecanicul Traian Oțclca, se
cretarul comitetului de partid, secția 
motor a Uzinal de tractoare din 
Brașov. 4

— In uzina noastră, ne spunea, ti
nerelul reprezintă o forță redutabilă, 
nu nunul sub aspect numeric, dar și 
sub cel al capacității creatoare, ol 
conștiinței muncitorești. Am putea 
da zed șl zeci de exemple de tineri 
care au săvlrșit șl săvirșesc zilnic 
fapte deosebite.

Iată unul : era Intr-o slmbătfi. Sec
ției l 's-a cerul să facă un efort su
plimentar pentru a pregăti !ntr-o zl 
cel puțin 33 motoare de tractor caro 
urmau să fie livrate ca piese de 
schimb la exjwrt Era o situație de
osebită, deoarece vaporul aștepta ln 
port Iar vagoanele pe rampa de în
cărcare a uzinei. Fără a fi vizat di
rect, utocisiul Constantin Petrescu 
s-a oferit imediat sâ rămlnă In 
uzină plnă a doua zl șl să se ocupa 
d© pregătirea celor 35 motoare. A 
rămas In uzină plnă duminică la 
prinz, reușind să pregătească nu 23 
motoare., dt ceruse conducerea uzi
nei, d 33. A montat la ele ultimele 
piese, le-a verificat minuțios.

;1Un alt exemplu In urma plecării 
din.secție a uiuți;număr, de, tlnȘcl 
(pentru satlrfncerea stagiului mi
litai). o serie de mașini aii rflrntv; 
descoperite. La unele linii d opera
ții au apărut strangulări care puteau 
produce perlurbațil ln desfășurarea 
activității ta secție. O asemenea si
tuație s-n creat șl pe linia butucul- 
aalelil'. Era tocmai Intr-o perioadă 
dnd In urma unor sarcini suplimen
tare aid se cerea un efort in plus. 
Constantin Ancu, secretarul comite
tului U.T.C. pe secție, cure lucra la 
o mașină de alezai, a cerut condu
cerii secției să fie trimis ®V lucreze 
pe linia bulucul-satellt. A muncit 
aici' plnă In momentul In care linia 
a Ieșit din situația grea In care sa 
afla. Tinărul »Ua de Iu Incenut câ la 
noul loc de muncă o sfi realizeze un 
dștig mal redus. Aceasta nu l-a îm
piedicat să nu pună umărul la Ie
șirea din Impas a liniei respective.

„în Clmpla Boianulul. pe Câlmățul. 
exteiâ o așezare al 'cărei nume a ie
șit de mult din anonimat : comuna 
Stolcănești. Alei cooperativn agricolă, 
viața spirituală a satului au cunoscut 
o amplă dezvoltare. Părerea local- 
’ulcllor despre tineri a slnțetlzal-o. In- 
tr-un fel tovarășul Gheorghe Prună :

— Nu cred că el las ta evidență cu 
„ceva deosebit" Faptul că există ini
țiativă. că tinerii învață meseriile sa-

bească la urcare... Si 
oamenii aceia, sufllnil 
in pumM. se-apropiau 
de auto-car încrezători. 
Ei. si-atunci. mulțumit 
de ispravă. șoferul 
sporea uitera.

Veți spune câ aces
tea slnt glume sinis
tre. Adevărat Că D’J- 
(Inl le praclicâ De a- 
cord Să ne referim 
așadar, la glumele de 
mai largă circulație și, 
aparent, mai bllnde. 
Cum ar fi aceasia : 
„SHu din surse vioare 
câ ai fost propus și 
acceptat pentru postul 
cutare... Nu cumva sd 
sufli o vorbă înainte 
de-a fi anunfat ofi
cial..." X află o ase
menea veste plăcută 
din gura unși amic pe 
care-l știa bine infor
mat — chiar în ziua 
clnd împlinea 
zeci de ani. Zi memo
rabilă I declară X In
vită prieteni, petrece 
ca niciodată, și plnă 
la urmă se laudă câ va 
fi cineva... Si toți II 
cred

Ziuă 
sfirșit. 
luni.' zi
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Nici iun rabat Ia calitate, nici o zi întirziere!
> BACAU V A"

vremea frumoasă din ultimele zile 
a permis ca și prin părțile Bacău
lui să înceapă lucrările agricole de 
primăvară. Ca urmare, in multe 
cooperative agricole și întreprinderi 
agricola de stat, mecanizatorii șl 
cooperatorii au Început semănatul 
culturilor din prima epocă. La Tra
ian, Stanlșeșil, Brătlla. Căluți si In 
alte cooperative. Inginerii agronomi, 
președinții au urmărit zl de zi tem
peratura golului și. de îndată ce au 
constatat că se poate lucra, ou dat 
semnalul începerii campaniei. In 
două zile, cooperatorii din BuhocL 
bunăoară, au semănat 30 hectare cu 
borccag și ovăz șl au pregătit tere
nul destinat cartofilor șl sfeclei do 
zahăr. Bine este organizată munca 
și la cooperativa agricolă de pro
ducție din PAncești. Alei, toate trac
toarele șl mașinile agricole din 
ficcțla condusă de C. Popa erau pe 
dmp la arat. discuit șl Împrăștiatul 
Îngrășămintelor chimice. Inginerul 
Gheorghe Fasolă. care urmărea ca
litatea lucrărilor efectuate, iml spu
nea că, după felul cum merg trebu
rile la Păncești. semănatul culturi
lor din prima' urgentă nu va dura 
mal mult de 5 zile. Sc lucra Intens 
si la cooperativele agricole din Glr- 
len], Cleja. Mărgineni. Valea Seacă. 
(Tocești, 
director

Tllele acestea, cooperatorii și 
ceilalți lucrători de pe ogoarele ju
dețului BrâlLa au Ieșit cu toate for
țele In cimp. So urgentează semă
natul culturilor din epoca 1 șl. con
comitent, se execută lucrările de pre
gătire a terenului șl In special grfi- 
patiil pentru a sa preveni pierderea 
rezervelor de apă din sol După cum 
M prezenta situația operativă la data 
raidului nosirat, WȘ.l ld.nd. seanța .ț'de, 
viteza medie UltelhmOteiiilta. că !:i 
foarte scurt timp «e va încheia se
mănatul mazărel, ovăzului, ■ borceo- 
gului. lucern&l și al celorlalte, culturi 
din urgența T, putlndu-se estfel 'ln-• 
cope insămlnțaiul plantelor din cea 
de-a doua urgență.

De altfel. In multe cooperative a- 
grioole vizitate — Tlchtleștl, Țlbfi- 
neștl, Tudor Vladlmlrescu șl altele — 
«o terminase semănatul culturilor 
din epoca I. „în cursul zilei de 
marți — ne spunea tov. Luca Ște
fan, directorul S.M.A. Făurel, unitate 
caro deservește cooperativele'agricole 
situate in partea de sud-vesl a ju
dețului — vom termina de semănat 
ultimele suprafețe de la cooperativa 
agricolă Mlrcea Vodă. Aici vor că

Scirțiind

Tractoarele stau la secții, 
inginerii în

județene, aprecia că lnsămintarea 
celor aproape 23 000 hectare cu cul
turi din prima epocă nu va dura 
mal mult do o sâptâmlnă.

Numai că unele uspecte Inlllnlte 
pa teren pun sub, semnul Întrebării 
acest optimism.

Lu.-J, 39 martie. ZI minunată do 
lucru. La sediul direcției agricole 
județene, țipenie de om. Toată lu
mea ora plecată pe teren. O nota 

■ bună. Dar. interesindu-mă mai în
deaproape. am aflat că. Intr-adevăr, 
specialiștii erau pe teren, dar nu pa 
clmp, ci In ședințe. în 8 stațiuni de 
mecanizare ău fost adunați Inginerii 
din cooperativele agricole, șefii sec
țiilor de mecanizare și alte cadre 
de conducere din unitățile pe care le 
deservesc aceste stațiuni pentru a dis
cuta probleme de campanie. N-a 
fost, oare. Iarna destul de lungă 
pentru asemenea ședințe de. In
struire șl de prezentare a ele
mentelor definitorii ale tehnolo
giei diferitelor culturi 7 $1. in : timp 
ce inginerii agronomi șl șefii secții
lor stăteau In ședințe, la cooperati
vele agricole din comunele Nlcolae 
IMIcescu, Fâr&oani. Hemeiușl. Ra- 
cova. Săndulenl. zeci și sute de 
tractoare stăteau do pomană la , sco
liile de mecanizare.

în raza de activitate a S.M.A. 
Sascut am Intllnlt, alt aspect : deși

MARAMUREȘ din roți a... LENE

era ora priuzuiul. mulțl dintre trac- 
- i sosiseră Jncă Ia lucru. 

„N-am știut că timpul o să fie atlt 
------- ' ..._™ _ 1 

scuze inginerul VJorel Spălam, dl-

toriști nu
JJMUÎ.' Lti V na (1US

de bun de lucru astăzi — caută să-i 
rectorul stațiunii. De mftaa Insă o 
să ne sculăm mal de dimineață, șl 
o să începem treaba din plin*. Cine 
știe ce se mal poate Intlmpln șl mli- 
ne I lata doar două aspecte care do
vedesc că în județul Bacău, campa
nia de primăvară nu a demarat . cu 
toată viteze! Acestora II se alătură 
Însă șl altele. La ora actuală, mai 
stat de arat 12 COT hectare de pămtnL 
mare- parte, ta zona de deal. Or. 16 
tractoare de coastă, aflate ta dotarea 
S.M.A.. sint defecte. Se știe, de ase
menea. că atlt tractoarele, dt și 
celelalte mușini agricole nu merg 
negresa te. Dar. din cel e 74 tone de 
vaselină necesară, direcția agricolă a 
primit repartiție numai pentru 17 
tone, adică atlt cit 11 este necesar 
wnlru o treime din campanie. Ce 
va tace pe urmă 7

Oricum, stolem încă ta Început de 
campanie șl orice piedică, orice ne
regulă poț fi Înlăturate. Aceasta, 
în scopul accelerării ritmului lucră
rilor, ta scopul efectuării lor In con
diții agrotehnice cit rani bune.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Sdnteii

limpd prielnic impune 
intensificarea ritmului de lucru
mine totuși 20 de ha care vor trebui 
semănate cu sferiă, dar pentru care 
cooperativa Mircea Vodă nu s-h a- 
provlzlonnt din timp cu semințe, 
vrem ca In două zile ®ă terminăm se
mănatul plantelor din urgența I In 
toate cele 0 cooperative agricole de ' 
producție dexervlto de mol*.

La cooperativa agricolă F'Jlpeșll, 
. ... tov. Ion Dlaconu. .inglncrulpîcf al.

- cooperativei."ne-a spus .
— -înlgeneral sc execută luGrărr'de- 

bună calitate. Totuși, unii meranlza- 
tort țin mal puțin ta calitate. Acolo 
undo am constatai că lucrările nu dnt 
bune am dispus refacerea lor.

De altfel, din cauza timpului șl a 
terenului caro s-a menținut Încă 
moale, In mai multe cooperative din 
aceasta parte a județului — Găisean- 
ca, Mircea Vodă — cum șl in cele 
din nord-esîuî județului — MăxLnrtU, 
Romanu șl altele — lucrările alnt ră
mase mal in urmă. La cooperativa 
ngrlcota Găistenca, de pildă, în două 
zile lucrările din primo urgență tre
buie terminate. Cu toate acestea, la 
data raidului nostru ele încă nu În
cepuseră. Pe 1 5®0 de ha persista ; încă 
excesul de umiditate. „Din aceasta 

ritr .„VS"'''.*-■ '*.* P ’ i ' M

cauză — ne spune tov. Marin Coîo- 
tan, primarul comunei, vom fi ne
voi țl să roamplasăm unele culturi, 
în nld un caz această suprafață nu 
va rămlne nelnsămlnțaiă".

Intr-adevăr, aici se execută în pre
zent o largă gamă de lucrări hldro- 
nmelioratlve. Zilnic se organizează 
acțiuni la care participă 399—330 de 
oarnenl. S-a executat un însemnat 

. votam de lucrări manuale și rncca- 
“ nică Duminica trecută, de pildă, 

peste 600 de cooperatori au realizat 
un votam de lucrări de peste 15 (MM 
mc. Plnă In prezent s-a reușit ast
fel că se recupereze peste 090 ha 
bune de semănat.

Se Impune deci o mărire a ritmu
lui de lucru la semănat in unitățile 
In care nu s-a putut lucra plnă acum 
cu toate forțele. Unitățile pot face 
fată acestor lucrări cu torta meca
nică existentă in flecare din ele. Ce
rința este, alta : folosirea cit mal ra
țională a oamenilor șl mașinilor.

La ce folosesc „modelele* 
dac® ora sint urmate?

H,

în vederea ameliorării celor a- 
proape ■ 160 000 hectare’ de pa- 
jițlj, biroul Comitetului județean 
de partid Maramureș n ! adoptat 
uh plan de măsuri rare cuprinde 
obiective precise, lucrări bine stab!- .. 
Bte, cară- trebuie executate pentru 
creșterea potențialului productiv. Tn 
acest gens, unele unități nu acumu
lat o experiență pozitivă. Pe pajiș
tile fertilizate cu îngrășăminte chi
mice — la Sficălășehi, Coltau, Lăpu- 
șel,' Salalg, Tg. Lâpuș, Mlreșu Mure . 
și altele — sporul de masă verde înre
gistrat a fost do 8 (MO kg la hectar. 
Prin executarea întregului complex 
do lucrări — ferim zări, relnsămin- 
țărl, curățiri, tarlallzări etc. — pe 
cele 1B pășuni model dLn raza can
tonului pastoral Slghet s-au obținut 
producții variind între 15 000—28 OK) 
kg masă verde la hectar. Important 
este însă ca astfel'de producții să ®e 
obțină de pe o suprafață cit mal 
mare, nu numai de pe pășunile mo
del. Tocmai de aceea, In această pri
măvară se vor efectua lucrări cu 
eficienta imediată — fertilizări, re- 
însămîhțări de pajiști, tariaJizări, de- 

* frișări pe circa 20 000 hectare. MaJ 
bine do 10 300 do ______ . _
curățate de mărăcini și mușuroaie 
de către crescătorii de animale.

Plnă 1a Jumătatea lunii martie, 
planul fertilizărilor cu îngrășăminte 
chimice a fost îndeplinit în propor
ție de 30 la sută. Pe unele pajiști — 
în comunele SAcălășcnl, Satulung, 
Ocna Șugntag șl altele, unde munca 
a fost organizata mal bine, operațiu
nile de fertilizare a-au terminat. 
Față de timpul optim din această 
primăvară se putea face însă mal 
mult, dar acțiunea de fertilizare a ’ 
fost îngreunată de Intîrzierea cu 
care nu acționat unele consilii de 
conducere ale cooperativelor agri
cole — mal, cu eezinta din zonele I-fi- 
pușului, SlEhetuluî și Vlșpaluf..* La1 
cooperativa agricolă Căllneștl, ,de 
pildă, există pesto’ 1680 ’hectare de 
pajiști, unele din suprafețe fiind 
foarte alab productive. Consiliul de 
conducere. 8-a .decis, abia cu ci- 
teva zile ta urmă, să fertilizeze 
doar 50 hectare de finețe. O pi
cătură Intr-un „ocean de pajiște* 
Intr-o cooperativă unde In acest an 
deficitul de fin este de 40 tone. Si
tuația e asemănătoare șiTn alte coo
perative' din zona Vișeulul, care 
ș!-au fixat fertilizeze cu îngră
șăminte chimice, in aceasta primă
vară, numai 553 hectare de paJlșlL

După cum este cunoscut, taxele de

, , tariallzări, de- 
000 hectare. Mal 

hectare vor fi

p&șunat au o destinație specială 
ameliorarea. pajiștilor. . Șl totuși, în 
Nara mureș există multe cazuri 
dnd nu se utilizează aceste 
taxe pentru a se executa lucrări de 
îmbunătățire a pajiștilor. Se moti
vează că se întreprind lucrări de a- 
meîkxrare „cu mijloace șl forțo lo
cale”. Dar banii tau, In schimb, altă 
destinație. O astfel de optică este 
păgubitoare, mai ales că tn acest an 
peste 30 de cooperative agricole din 
județ prezintă, deficit do furaje.- 

- Sucursala din Bala Mare a Băncii 
pentru agricultură ®1 industria ali
mentară, uniunea cooperatistă Jude
țeană și direcția agricolă trebuie rta 
adopte măsuri ca legea să nu fio 
eludată, iar taxele de pășunnt să 
fie utilizate pentru lucrări care să 
ducă, cu adevărat, la sporirea pro
ducției de masă verde pe pășuni.

O altă problemă care se cere grab
nic soluționată de către organele a- 
grlcolc Județene se referă In situa
ția loturilor eomîncere. în acest an, 
întreprinderea do Îmbunătățire a pa
jiștilor a prevăzut efl organizeze 5®) 
hectare de loluri sem Încerc șl a pro
curat cantitatea de semințe necesară 
pentru aceasta. întreprinderea a de
pistat peste 300 de hectare — foste 
loturi zootehnice pe lingă consiliile 
populare comunale. Dar Intruclt a- 
cestea au fost, cu vreo nouă ani în 
urmă, preluate do cooperativele a- 
grlcole, ®e caută procesele verbale 
peniru „clarificarea situației lor ju
ridice*. Or, știe oricine că pajiștile 
nu pot fj regenerate cu ^emințeîo* 
birocrației și formalismului. în ju
deț lipsesc in totalitate semințele do 
grarninee strict necesare Insămlnțăril 
pajiștilor. Comitetul executiv al con
siliului popular județean e chemat 
să la mftfiuri operative pentru asigu
rarea de terenuri necesare extinderii 
suprafeței de loîiirț semi acere ta in
teresul 'creșterii-valorii productive a ' ( 
pășunilor, al ‘ dezvoltării zootehniei.'’ J 
Plnă In prezent nu s-au organizat de- < 
cit sporadic acțiuni de masă pentru < 
defrișări curățiri de mușuroaie, nl- < 
velârl, desecări etc. Din planul do < 
10 3TO hectare, prevăzut, la aceste ( 
lucrări, abia s-au realizat 3 709 bec- ‘ 
tare. Vremea prielnică trebuie foto- 
sita, In. fiecare comună șl sat, pen- 
tru ameliorarea pajiștilor prin con- 
tribuțLa ta muncă a tuturor locuite- ’ 
iilor satelor.

!

Vasile GAITONE 
corespondentul „Sclnteii
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Ce este o bucea 7 
Poate unii, de citul ca
mioanele șl tractoarele 
cu remorci au luat lo
cul căruțelor, au uitat 
de acesitcuvint'. Amin
tim că este voFba de 
o piesă cilindrică in 
forma unul tub care 
se face din fontă moa
le șl se așează in bu
tucul roții pentru a 
micșora uzura oalei șl 
a Împiedica tocirea 
butucului. Da. aceasta 
este buceaua — singu
ra piesă pe care nu o 
pu.tea și nu poate să o 
meșterească fierarul 
Caro Ișl propune să 
facă o căruță. De ce 
am amintii toate aces
tea 7 Pentru un 'sim
plu motiv. Nu se gă- 
easc bucete. Cooperato
rii din Vișina, județul 
Olt. au confecționat 
asta-iarnă 12 căruțe 
pentru că nu peste tot 
poale Intra autocamio
nul. Dar iată că au ve
nit lucrările agricole de 
primăvară șl căruțele 
respective nu pot fî 
mișcate din loc. De

ce 7 Lipsesc bucelele 
— ne scrie Marin Gh. 
Vrancea. președintele 
cooperativei agricole. 
Da, piesa de care am 
amintit nial sus și 
care, se pare, a început 
aă, dispară din nomen- 
datorul produselor !n- 
dușlrialo. La Congresul 
Uniuni! Naționale a 
Cooperativelor Agrico
le de’ Producție unii 
din cel care au luat 
cuvlntul au amintit că 
printre materialele, u- 
titajele șl piesele cat^p 
sint necesare coopera
tivelor agricole, dar nu 
se găsesc, sint și bu
calele. Cine trebuie să 
le asigure 7 Bazele de 
aprovizionare sau coo
perativele de consum 
de la eate 7 Ar tre
bui ca ori unii ori al
ții ®au chiar amlndouă 
aceste unități de apro
vizionare. Numai că. 
așa cum ee vede, nu 
prea se omoară cu fi
rea nici unii, nld al
ții. Stat pe undeva niș
te rotițe neun.se 
cdrțite a... lene.

Un proverb

I.P. V.LF.-ist

Planul de stat pe aceri an a stabi
lit sarcini mobilizatoare, atlt sub 
aspect cantitativ, dar mal ales sub 
raport calitativ, pentru colectivele 
de întreprinderi din Industria chimi
că. Practic, nu există capitol al pla
nului la care nivelurile prevăzute 
pentru al doilea an ai cincinalului 
să nu fie mai mari, mai stimulatoare 
dorit cele din anul precedent. Bună
oară, numai sporul valoric al pro
ducției în acest an este echivalent 
cu întreaga producție globală a uni
tăților Industriei chimice realizata In 
1937. Iată șl elteva cifre edificatoare 
pentru saltul pa care 11 va face Indus
tria chimică, in domeniul creșterii 
eficienței economica : cheltuielile la 
1 (i©l) lei producție marfă vor fi re
duse cu peste 30 de lei. fată de 
realizările din anul, trecut. Iar be
neficiile vor crește cu 29 la sută. 
Sint cifre care definesc convingător 
înaltul dinamism ol producției șl 
eficienței acestei ramuri de bază a 
Industriei, care reflectă cu pregnan
ță atenția deosebită ne care o acordă 
conducerea partidului nostru dez
voltării chimiei românești.

Sarcinile economice mobilizatoare 
alo planului pe 1972 solicita o maxi
mă concentrare a eforturilor colec
tivului din toate unitățile., pentru ca 
zilnic să se atingă randamente su- 

• porloare la flecare Instalație. In 
vederea realizării ritmice a planului 
Ia fiecare sortiment în parte. Mani
fested o înaltă maturitate politică, 
acordlnd o deosebită atenție ' bunei 
funcționări a Instalațiilor, colectivele 
din murea majoritate a unităților 
chimice au dovedit, prin fapte, 'în 
cale două luni șl jumătate care nu 
trecut din acest an. că nu precupe
țesc nici un efort pentru îndeplinirea 
exemplară o sarcinilor de plan. Care 
elnt rezultatele 1 Pianul producției 
globale â fost îndeplinit șl depășit, 
picta la sfirșltul trimestrului I preil- 
mlnlndu-se obținerea unei producții 
suplimentare de aproape 100 milioa
ne lei. Realizările (preliminate) 
din primul trimestru al acestui an 
apar șl mal edificatoare dacă avem 
în vedere că ele‘sint eu circa 7 la 
suta mal mari fata de. cele Înregis
trate fu ultimul trimestru din anul 
precedent. Importante depășiri de 
plen s-au obținui la o serie de sorti
mente rupt sint : antktaunâtori. pro
duse petrolifere, cauciuc, anvelope. 
Toate nceatc rezultate constituie do
vezi concludente ale hărniciei cu 
care se muncește In cea măi mare 
parte a întreprinderilor, ale hotări- 
rii muncitorilor. Inginerilor șl tehni
cienilor din Industria chimică de a 
înfăptui neabătut sarcinile de olan 
stabilite pe anul 1972.

Nu o dotfl. conducerea partidului 
nostru a subllninl că din activitatea 
desfășurată intr-o anumită perioadă 
trebuie să w desprindă In spiritul 
înaltelor exigente, nu numai ceea 
ce este pozitiv, d șl direcțiile In

5 ’’, ’ 'p . ; ' A : t! ’..l- .; •
care trebuie acționat Intr-lin dome
niu sau altul de activitate, pentru 
ca sarcinile să tie realizate) nu nu
mai pe ansamblul ramurii, d șl de 
către flecare Întreprindere șl In fie- __  ... . _
care sortiment . In parte. Cum bine cut la unitățile „cu1 probleme”, 
se știe, economia națională1 contează

, pe sortimentele planificate, ea are
• nevoie ca toate produsele ®ă fie
realizate la nivelul cantităților pre
văzute in plan, stabilite corespunză
tor cerințelor concrete, pentru că

superioare a instalațiilor de înaltă 
tennlcitaie ; 3. lipso de perseverență 
in finalizarea măsurilor stabilite cu 
prilejul numeroaselor (poale, prea 
multelor) analize tăcute In anul tre-

(.

Cooperatorii din Ce- 
nad. județul Timiș, 
cultivă pe terenurile 
irigate zed de hecta
re cu usturoi, fiind 
principali!'furnizori pe 

“ piața" municipiului Ti
mișoara șl â ailor " lo- 

' calități, la aceste zile, 
legumicultorii din Ce- 
nad lucrează intens la 
plantat Numai că 11- 
neorl glndul se In- 

, dreaptă spre magazia
, cooperativei ■ unde b«

află depozitate 10 tone . — _ __ _
, de usturoi din recolta cat, nld gura nu-l-tnl-
, trecută. Este usturoi roase. după care se

pare că se conduc unii 
tovarăși de la această 
întreprindere, nu-1 de
loc un paravan In’sta
reță ascundă slaba 
preocupare pentru 
preluarea șl valorifi
carea usturoiului de Ja 
cooperativa agricolă de 
producție Cenad.

lor marfa ată rlsrfnd 
să-se deprecieze. Coo
peratorii. oameni 
practici, au sugerat 
beneficiarului o ' solu
ție " gospodărească :
dacă nu este nevoie de .... 
usturoi pe piață, aces
ta 6ă fio Industria
lizat, transformat .in 
praf. Oare cit va mai 
trece piuă ce I.P.V.L.F. 
Timiș se va hotărî să 
acționeze Intr-un fel 
sau altul 7 Proverbul 
nici usturoi n-a mta-

trecută. Este 1 
produs pe baza con
tractelor Încheiate cu 
I.P.V.L.F. - Timisoara, 
pe care insă respecti
va Întreprindere nu l-a

■ preluat nici plnă azi în 
ciuda unui... vagon de 
promisiuni făcute pe 
parcursul mal multor 
luni. Șl timpul trece.

zoîva cu promptitudine orice pro
blemă legata de funcționarea noilor 
instalații intrate de> curind in func
țiune ; s-au introdus, Inceplnd cu 
luna martie, norme unice ce revizii 
și reparații In toate Instalațiile ; în- 
iruclt la Combinatul de’ la Tr. Mă
gurele s-au Intlmplnat numeroasa 
greutăți djn cauza lipael apei demi
neralizate. s-a luat măsura realizării 
unei linii de apă demineralizată, prin 
montarea unor utilaje disponibile la 
Combinatul de la Tg. Mureș.

Desigur, este bine că s-au Întocmit 
grafice de recuperare a restanțelor, 
care dau certitudinea realizării pla
nului In acest an la flecare sorti
ment. Dar hoiăritor pentru respec
tarea acestor grafice, pentru aplicarea 
tuturor măsurilor stabilite este modul 
In care conducerea fiecărei imitați — 
indiferent dacă șl-a făcut sau nu pla
nul — șl organizațiile de partal vor 
ști sfi mobilizeze întreaga masă a ra- 
lariațllor, pentru a face totul ca in- 
siolațlile s.’i funcționeze In bune con- 

■dițll, la parametrii stabiliți, pcnlrn 
a respecta cu rigurozitate disciplina 
tehnologică, pentru a nu lăsa să se 
Irosească nici un minut din timpul 
de producție. Centrul de greutate 
pentru recuperarea restanțelor, pen
tru realizarea de producții supllmen- 

, tare trebuie situat, cum c șl firesc, 
In întreprinderi. Accentuăm acest lu-

■ cru Intrucîl există concepția la unit 1 
conducători de întreprinderi și cen
trale că tot ministerul este cel .care 
poate să rezolve o problemă de apro
vizionare, de întreținere șl reparare, 
de calificare a forțai de muncă, de 
întărire a discipline! ș-a. Șl nu este 
normal să se Intlmple așa, clnd bine 
se șile că, prin regiementărlie legale 
în vigoare; s-au acordat largi comoe- 
tențe șl atribuții alit întreprinderilor 
cit șl centralelor industriale. Trebuie 
dezvoltată puternic conștiința răspun
derii ta rlndul colectivelor din între- 

. prinderi — Inceplnd de la director 
plnă ta muncilor! — pentru a înțe
lege că pe umorii fiecăruia apasă 
sarcina realizării ritmice și Integrale 
a sarcinilor de plan.

Fără Indolnlă. măsurile luate de 
Ministerul Industriei Chimice pentru 
impulsionarea ritmului de realizare a 
planului stal oportune și Ișl vor do
vedi nelnlîrzlat eficiența. însă, cu 
siguranță, exista încă numeroase po
sibilități de mărire a producției In 
flecare întreprindere, a căror valori
ficare deplină ar scurta — așa cum 
este necesar — șl mal moli perioada 
de recuperare a restanțelor. Iată de 
ce graficul da recuperare nu trebuie 
considerai ca ceva definitiv, d trebuie 
făcut toiul pentrn ca momentul re
intrării ta ritmurile planificate Ia 
fiecare sortiment să fie dl mal 
aproape, așa cum impun cerințele 
economiei naționale.

Viorel SALAGEAN

poslbilltațl de suplimentare a produc
ției. astfel ca In cel mal scurt timp 
restanțele să fie inlăturate.

lata, de altfel, o scurtă notă nla- 
tlsticâ șl cronologică de recuperare 
a restantelor. La îngrășăminte cu 
fosfor. Inceplnd cu aceasta lună, s-a 
acționează pentru rccunerarea răml- 
neritor îi\ urmă Înregistrate. Indeo- . 
sebl. la unitățile din Valea Călugă- 
____1 j :.i 
trimestrele II șI Tll să fie lichidate 
toate restanțele : la îngrărtmintele 
cu azot.-’restantele vor fl recuperate 
"plnă în trimestrul IV ; cit privește 
policlorura de vinii șl acidul sulfu
ric este de remarcat faptul că pla
nul In luna martie a fost plnă acum

Ne-om oprit succint asupra prin
cipalelor cauze care au determinat 
apariția restanțelor la un 6ortiment 
sau altul, pentru a arăta preponde- . ... __ ______ ____
rența factorilor subiectivi si. moi rească șl Năvodari, astfel Incit "tn 

... ____-____________ s..._____ — ' ălesțA pențru’ a releva’ posibilitatea
la acest nivel s-an înebelat contrae- înlăturării lor operative, astfel ca
te cu beneficiarii interni șl externi. producția la sortimentele amintite să
Din aceasta perspectivă trebuie apre
ciata situația de fapt existentă in 
unele întreprinderi care an Înregis
trat râminerl in urmă Ia un sorți-

reintre nelntlrziat în ritmurile im
puse de pian, de cerințele econo
miei. Așadar, eare este perspectiva 
lichidării restanțelor apărute. In ori

Alfabetul pe... sărite

ăsyn care au
t

mr restante și 
toate s

’ ■ î
mele idouă Inul din acest an. |g cele 
patru sortimente ale chimiei ?

Din' capul locului se cuvine evi
dențiată Intervenția prompta a Mi
nisterului Industriei Chimice pentru 
frinarea tendinței de amplificare a 
restanțelor șl găsirea unor mijloace 
certe de recuperare a lor cil mol 
grabnică. în netei context se înscrie 
șl recenta ședință comună a colegiului 
ministerului șl a comitetului de partid, 
în care s-a analizat Intr-un spirit 
critic șl realist 'situația de fapt exis
tenta ; la unele întreprinderi restan
țlere. stablllndu-șe cu precizie mă
surile necesare, ca si programele 
concrete pentru lichidarea nelntlr- 
ziata 'a rămlnerllor In urmă. S-a 
examinat concret amănunțit fiecare 
din concluziile desprinse dintr-o se
rie de studii făcute la fata locului. 
In întreprinderi, de către cadre de 
medalist! din minister, studii care 
șl-nu ' propus solutionarea tuturor . 
problemelor tehnice șl organizatori- 
ce existente Intr-un loc sau altul, 
minerea In valoare de către colecti
vele unităților respective n oricăror

ii
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ment sau altul, făcînd ca pe ansam
blul ministerului să apară restanțe, 
pe două luni din acest an. ia îngră
șăminte cu azot și cu fosfor. poM- 
clorură de vffilTșl acid sulfuric.

Care sint cauzele care au generat 
această situație in legătură cu reali
zarea planului la unele sortimente 7 
lată-le. pe scurt, așa cum nu fost ele 
localizate In unitățile restanțlere : 
1. Ihtlrzierl la darea In funcțiune a 
unor Instalații de Ia Valea Călugă
rească și Năvodari : 2. Întreruperi
ale procesului de producție la Com
binatul chimic de la Tr. Măgurele 
șl Combinatul chimic din Rm. Vil- 
cea. datorită înghețului puternic 
produs la sursa de alimentare de 
apă : 3. nerespectarea programului
de întreținere ?i reparații ale utila
jelor In unele unități ; 4, cu toate 
măsurile
flcare a forței de muncă la unele
unități — printre care

luate, nivelul de caii-

Coroblna- 
tul de la Tr. Măgurele — nu 
a ajuni să satisfacă necesitățile Im
puse de exploatarea cu randamente

■ ■

CifreleJ arată clar : 
In primele două luni 
ale anului. întreprin
derea de construcțil- 
montaj Ialomița nu 
șl-a îndeplinit planul. 
Cauzele ? Una dintre 
ele ar fl u fi Uzarea ne- 
judlcloasă' o timpului 
de lucru. De exemplu, 
numai pe trei loluri 
ale șantierului Slobo
zia s-au înregistrat în 
ianuarie șl februarie 
3 500 ore/om absențe, 
dintre care mal mult 
de jumătate eînt ne- 
mollvate. Deloc mo
tivate sint șl lipsurile 
la capitolul organiza
rea muncit Stația 

■J. ?

centralizată de betoa
ne din Slobozia a ră
mas doar pe calculul 
prolectanUJor ; la tel 
Si atelierul pentru re
parații nu s-a desprins 
din faza de... desen. 
Mobilizată (dar dună 
cum arată cifrele de 
Îndeplinire a planului 
— nu prea mobiliza
tă) să-șl îndeplinească 
sarcinile, conducerea 
întreprinderii uită de 
A.B.C.-ul organizării : 
pentru lucrările de or
ganizare a șantierului 
au fast cheltuite doar 
8 la sută din tondur 
rîle de Investiții alo
cate. Economie 1 
de unde I

Tare ca

iute ca...

fierul,

melcul

Îndeplinit și depășit, urmlrtd ca In 
trimestru] II să fie încheiată acțiu
nea de recuperare. Pentru ca agri
cultura să nu fie afectată de restan
tele apărute la Ingrăjămintele cht- 
miee. conducerea ministerului a luat 
măsuri ea, pini la Jumătatea lunii 
aprilie, să fie livrată unităților agri
cole întreaga eanlllate de îngrășă
minte planificată pentru această pe
rioadă.

Există certitudinea redresării neln- 
tlrzlnie a producției In sortimentele 
amintite 7 Chiar și numai cele elteva 
măsuri concrete, pe care le vom pre
zenta. sini de natură să argumenteze 
icmelnicLa. programului de recuperare 
a restanțelor. Bunăoară, In toate în
treprinderile, din țară producătoare de 
îngrășăminte, policlorură de vinii șl 
acid sulfuric, s-au stabilit, pe baza 
unor măsuri concrete, producțiile 
suplimentare ce vor ti realizate In 
fiecare lună, plnă lâ sfirșitul anului : 
la uzinele din Năvodari si Valea Călu
gărească s-au constituit colective din 
cei mai buni tpeclalIșU pentru a rc-

Cum am putea efi 
numim situația in care 
o cenLrală industrială 
nu știe ce are In pro
priul depozit de mate
rialo 7 Mărturisim că 
este greu să decidem. 
Așa că vă rugăm să ne 
ajutați In soluționarea 
acestei „probleme*. 
Iată și datele princi
pale : In primele sfip- 
tămlrd ale anului. Uzi
na de utilaj chimic din 
Ploiești a atins nedo- 
rila performanță de a 
realiza o restanță față 
de plan de circa 1560 
tone utilaje tehnologi
ce. Cauza principală : 
lipsa de moțai. Atunci 
ce vă tot mirați ? — ați 
putea spune. N-au

„probleme1

i.

r

metal, n-au." Cu ce stnt 
vlnovațl oamenii ? Așa 
ar părea. Numai că 
foarte, foarte aproape 
de ’uzina ploteșteană 
6-a descoperit o uriașă 
comoară de metal : ta 
un sondaj făcut In baza 
de aprovizionare și In 
celelalte unltăli .ale 
Centralei Industriale 
de utilaj chimic și ra
finării s-au descoperit 
nu mal puțin de 10 OM 
tone metal In stoc su- 
pranormallv I Se mai 
spune că respectivii 
responsabili cu organi
zarea aprovizionării la 
capitolul justificări 
sint tari ca fierul. Iar 
Ia organizare Iuti ca™ 
melcul.

neun.se


ț

SClNTElA — miercuri 22 martie 1972
*

în riua 21 martie 1972, vice
președintele Consiltulul do Stat, 
Fanil Bodnaraș, a primit pe episcopul 
romano-catolic Marton Aron, Îm
preună cti Jaknb Antei, cu pri-

B ^3
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Iejul recunoașterii. acestuia ca 
episcop coadjutor cu drept de suc
cesiune ta episcopia romano-catoiică 
de Alba Iullâ.

(Agerpres)T

ADUHAREĂ DIN AULA FACULTĂȚII DE DREPT

DIN CAPITALĂ PRILEJUITĂ DE
f-y M | jX’Ta .A-.'tA.î r'tfr

Ziua internațională pentru
eliminarea discriminării rasiale
Cu prilejul sărbătoriri! „Zile! In

ternaționale pentru eliminarea dis
criminării rasiale". în aula Facultă
ții de drept a Universității din 
București a avut loc. marți in amia
ză, o adunare organizată de Liga 
română de prietenie cu popoarele 
din Ada șl Africa. Asociația de 
drept internațional și relații inter
naționale — A.D.I.R.I.. in colaborare 
cu Ministerul Educației șl InvAțflrnȘn- 
tulul și Institutul de științe politica 
și de studiere a problemei naționale 
a! Academfci de ȘUinț® Socialo și 
Politice.

La adunare nu participat repre
zentanți ai unor organizații obștești, 
cadre didactice, cercetători din do
meniul științelor sociale șl positive, 
studențl români șl dîn tari afrienne 
oftați ta . studii In țara noastră.

■ Cuvlntal do deschidere a fost ros
tit de prof. dr. docent Mihail Ghel- 
megeanu, vicepreședinte a! Ligii 
române de prietenie eu popoarele 
din Asin și Africa, președintele sec
ție! do drept internațional a 
A.D.I.RJ.

Li:'::’ cuvlntul, Sayed Abbas Cbe- 
dld, directorul Centrului de Infor
mare a O.N.U. pentru România, a 
subliniat c.l acțiunea Intomallonală 
împotriva colonialismului și elimi
nării discriminării rasiale fel gAseș- 
1® o elocventă expresie in manifes
tările <fe solidaritate pe care le or
ganizează România. Acest sprijin, a 
spub el, nu este deloc platonic, șl 
intensitatea sa sa măsoară în fapte 
pozitive, concrete. în acest context, 
vorbitorul a menționat răspunsul ne 
care președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion GheorglM Maurer. I-a dat 
Mesajului transmis de președintele 
celei de-a XXVI-n .te.sluni a Adună
rii Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, privind eliminarea tutu
ror formelor de discriminare .rasială.

După ce a reliefat activitatea Or
ganizației Națiunilor Unite pe linia 
promovării egnlltâțll în drepturi a 
tuturor popoarelor, a emancipării 
omului, vorbitorul a arătat că O.N.U. 
depune eforturi pentru ca această 
acțiune să fie bazata pe instrumen
ta, po acorduri și convenții care, sub 
forma angajamentelor cu caracter 
și cu o întindere universale, not să 
asigure egalitatea omului față de 
«n. oricare ar fi naționalitatea sa, 
rasa sau credința ®a religioasă.

A vorbit apoi prof. unlv. dr. Du
mitru Mazllu, membru corespon
dent al Academiei de Științe Sociale 
șl Politice, director adjunct știlnți- 

Y flc al Institutului de științe politice 
și do studiere a problemei naționale.

Proclamarea datai de 21 mtirlie ea 
ZI InternnțJonalâ. pentru eliminarea 
discriminării rasiale — a șpus vorbi
torul — tace parte din măsurile pe 
care Organizația Nățiiinl’or Unite 
le-a hiat pentru a promova egali
tatea rasială șl eliminarea discrimi
nării po baza Cartei cu privire in 
respectarea drepturilor omului șl a 
libertăților fundamentale pentru

rț

<■ I
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toți, fără distincție de rasă, sex, 
limbă sau religie.

Vorbitorul s--a referit pe larg In 
expunerea sa la acțiunile întreprinse 
de O.N.U. pentru elJmlna’rea discrl- 
minăriloc rasiale, la sprijinul activ 
pe care România II dă tuturor aces
tor acțiuni, la Inlțlativelo promo
vate de tara noastră.

El a subliniat modul in caro ce 
asigură In țara nwtslră manifestarea 
liberă a tuturor forțelor poporului în 
sfera creației materiale și spirituale, 
permitted tuturor cetățenilor efi-și 
pună talentul și caradlatea in slujba 
progresului țării. Politica partidului 
ș! «talului nostru a eliminat nu nu
mai manifestările dlsolmlnalorlf de 
natură rasială, dnr și cauzele eco
nomice, politice ș! sacii)ie care le-ar 
putea genera.

Perpetuarea exploaSâri! coloniala. 
Înăbușirea aspirațiilor de libertate șl 
progres social ale popoarelor din 
Africa australă. încălcarea bru
tală a drepturilor fundamentale 
ale omului, consecință ■ a rasis
mului și politicii de apartheid 
promovata în aceasta parte n lumiL 
a spus in continuare vorbitorul, 
constituie o amenințare parmaneată

Marți dimineața, nou! ambasador 
extraordinar și plenipotențiar a! 
Marii Brlianli la București. Derick 
Itasslyn Ashc, u depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor 
pentru libertatea pojiorulul șl 
idei, pentru socialism.

în aceeași zi, m monument 
pus o coroană de flori noul am- 
basador extraordinar și plenipoten- 
țlar ni Republicii Arabo Egipt, 
Osman Asist.

♦
Marți a plecat spre patrie delega

ția oficială a Uniunii ziariștilor din 
U-KS^St; condusă do Jonas 
secretar nJ uniunii, care, 
țla Uniunii ziariștilor din 
ne-a vizitat țara.

Oaspeții au făcut vizite_ _____
mare și documentare in instituții 
centrale. In unități economice in
dustriale și agricole, ta Instlfeițli de 
urlă și cultură, redacțiile unor ziare 
din Capitală ți din provincie. Dele
gația ziariștilor sovietici a fost pri
mită la Secția Preta a C.C. al l’.C.R.

Cu prilejul vizitei s-a realizat un 
schimb de experiență privind activi
tatea color douâ organizații de zia
riști și s-a semnat protocolul de co
laborare șl schimburi taierredacțlo- 
nale pe anul 1972 Intre uniunile da 
ziariști - -
mânia

luptei 
a pa-

a de-

Karbsuij 
la invlta- 
Românla, 

de înfor-

din Republica Socialistă Ro
gi U.EL&S.

*
auspiciile Institutului român 
rotațiile culturale cu rtriUnfl-

. .. Îs T-tei de cultură
I.R.R.C.S. a avut Ioc o seară cultu- 

>îa— 
lre~

Sub
pentru..............
tatea, marți In Casa de

rolă; organizată cu prllo. 
tel sârbătoriri n zilei nație 
doi.

Au participat Octav________ ,
vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcțio- i—1 - - - ■ ■ •; __ ; __
rilor Externe, Consiliul ..................

■ ,, uv vtu —
turn șl arfă, ziariști, un numeros pu-

I
. de neo- 
șilințelor

i

bleina adoptării unor familii 
loaisme din domeniul ( ,
tehnice", iar prof, iinlv. I. Coiconu, 
membru cocesjxmdeni al Academiei, 
despre „Fondul internațional ai ter
minologiei rontsnlca".

ir
5Iarț! dupfi-amlazâ, la Biblioteca 

franceză din București s-a deschis 
o Expoziție specializata de carte ju
ridică, economică,' socială și politică, 
ta cadrul căreia editurile pariziene 
prezintă sproape 4MI de Utiuri de lu
crări.

Cuvlntul inaugural a fost rostit de 
Mario Thârtec Geniu, președinta So
cietății pentru

Sa adresa securității tinerelor state 
africane și reprezintă, totodată, un 
obstacol In calea creării unui climat 
de colaborare șl încredere intra 
popoare.

România susține activ eforturile 
tinerelor state Independente africa
ne pentru lichidarea intr-un termen 
cit mai scurt a urmărilor 
rli eokmlale șl a 
lațiile de colaborare . . ___ _
noastră le desfășoară cu aceste state, 
a căror amploare este retevată și 
de actuala vizită a tovarășului 
Nieolae Ceausescu in mal multe târî 
africane, corestwnd pe deoiin inte
reselor redpro-re ai constituie, tot
odată. o expresie a sprijinului ei so- 
lldâritfițll României făta de aceste 
state, parte eomponenta a Suptei ge
neral© ontUmporiaUMo. pentru pro
gres social și pace în lume.

Importantele realizări ale Româ
niei prin asigurarea în fapt a esa- 
lltațli depline Sn drepturi a tuturor 
membrilor societății noastre, ca șl 
Poziția sa militantă pe plan interna
țional împotriva rasismului șl a dis
criminării rasiale reprezintă. In ziua 
internațional pentru eliminarea dis
criminării rasiale, un mesa! cu pro
fundă rezonanță, de afirmare a 
drepturilor fundamentnle ale omului,' 
a demnității și valorii Dersonnel 
umane, pretutindeni tn lume.

Adunări rimilare au avut loe. 
marți, la Inși șl ia Crotova. în ca
drul cărora vorbitorii au subliniat 
poziția, țări! noastre de condamnare 
fermă a apartheidului, de oîirmnre 
â solidarității și sprijinului constant 
po care poporul român il acordă 
luptei popoarelor africane pentru 
eliberarea națională rt neutru elimi
narea diBcrimlnărilor rasiale.

■rotarilor explostă- 
subdczvoltării. Re

ne care tara
a căror amploare este relevată și 
de actuala vizita a tovarășului 
Nieolae Ceaușescu in mal multe tari
reselor reciproce și 
odatfi n - ■

Llvtaeanu, 

nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste, oameni de cul
tură și artă, ziariști, un numeros pu
blic.

Au fost prozențl Jean Ch. Cambio- 
tls, ambasadorul Greciei la București, 
membri ai ambasadei, aiți membri al 
corpului diplomatic.

Cu această ocazie, scriitorul Ion 
Iîorea a împărtășit Impreiil de călă
torie din Grada.

Programul serii culturale s-a înche
iat cu proiecția unui film artistic, 
producție a studiourilor grecești.

★
Sub egWa Comisiei pentru culti

varea și dezvoltarea limbii ro
mâne a Academiei Republicii Socia
liste România, marți a avut Ioc o 
ședință publică de comunlcĂri con
sacrata problemelor de terminolo
gie științifica și tehnică.

în prezența a numeroși cercetă
tori șl cadre didactice, acad. Re
mus Răduloț a vorbit despre ..Pro-

cietățli pentru promovarea în străi
nătate a cărții franceze, caro a swra 
ta evidență tradiția legăturilor cultu
ralo franco-române șl și-a Expri
mat speranța că lucrările prezentate 
vor contribui la o cunoaștere mal 
largă a preocupărilor editurilor fran
ceze.

La ina:
' parte i 

sitari, alți oameni de cultură, direc
tori de editori șl de blblloted, zia
riști. Au fost prezenți însărcinatul cu 
afaceri ad-taterlm nl Franței la 
București. Jean Marie La Breton, alț! 
membri al ambasade! franceze, pre
cum șl Louis Truffaut, directorul 
Bibliotecii franceza la București.

*
Două Invenții din domeniul me- 

dlcinel românești prezentat® la ea- 
loanelo internaționale de spaclnli- 
tate'au fost prerntate.

La NQrnborg a fost acordată 
medalia do aur JEuropa" inven
ției „Metodă și aparat pentru de
terminarea modificărilor biologice 
in organismele normate și patolo
gice" elaborate de un colectiv al 
Institutului oncologic din București. 
Invenția se aplică cu succes In ca
drul acestui Institut pentru diag
nosticarea formațiunilor lumorale.

La salonul internațional de la 
Vlena, medalia de argint a fost a- 
ebrdată invenție! doctorului Grigore 
Osipov-Slnești, aplicata do autor In 
tratamentul parodontopntlllor.

MOSCOVA 21 - Corespondentul 
Age-pros, L. Duțâ, transmite : Lu
crările Congresului al XV-lea ol sin
dicalelor sovietice n continuat marți, 
în emirul dezbaterilor pe marginea 
raportului de activitate ol C.C.S. din 
U.R.S.S. șl raportului Comisiei cen
trale de revizie au luat cuvlntal 
reprezentanți ni sindicatelor sovie
tica din Kazahîtan, Leningrad, Ble- 
îorusla, bazinul carbonifer al Da
nciului, Uzbekistan, orașul Gorki, 
ținu lui Krasnodar, care au relatat

congresulul despre realizările oa
menilor muncii sovietici șl despre 
preocupările sindicatelor pentru 
creșterea nivelului de trai material 
și spiritual al oamenilor muncii.

Congresul sindicatelor sovietice a 
fost salutat marți de conducători ai 
unor delegații sindicale de peste ho
tare.

In ședința de marți dimineața a 
luat cuvlntul tovarășul Virgll Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, al

Prezidiului Permanent al C.C. b! 
P.C.R.. președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, conducătorul de
legației sindicale din țara noastră 
cure participă la lucrări. Cuvlntarea 
tovarășului Virgll Trofin a fost sub
liniata In repetate rinduri cu vil a- 
plauzo de către parlldpanțll la con
gres.

Lucrările Congresului ol XV-Iea al 
sindicatelor sovietice continuă.

■ (AffGHWes)

A TOVABĂȘUIUI
în ziua de 18 martie a.c. o încetat 

din viață, in -București; după o în
delungata șl grea suferință, în virală 
da. 78 de nnl. tovarășul Antonio 

„Buendla Atașoro ’ '
Tovarășul Bueridla n militat din 

fragedă tinerețe In cadrul Organiza
ție! Tineretului Socialist din Ma
drid. în aprilie 1020 0 fost unui din 
Întemeietorii Partidului Comunist 
din Spania, fiind ales f! In condu
cerea națională a partidului.

C SPORT « SPORT « SPORT « SPORT « SPORT • SPORT

r ~-ț

Inaugurarea expoziției au luat 
academicieni, profesori univer-

(Agerpres)

PRONOSPORT
CÎȘTIGUBILE CONCURSULUI
NR, 12 DIN W MARTIE 1973

CATEGORIA I : (13 rezultata) 
variantă BO’’» a 49 271 le] ®i o t 
Hanțe 10% a 0 654 lei :

CATEGORIA a II-a __________
54,20 variante a 2 4®fl lei :

CATEGORIA a Ilî-a : (II rezul
tate) 871,53 variante b 29î lei.

. 1
tel și 6 va-
<0

(12 rezultate)

Tovarășul Antonio Buendta a fost, 
In întreaga sa viață. un exemplu 
de devotament față de cauza parti
dului comunist,, a ,apărării,.pollUdl 
șt‘unității partidului.

Ultima perioadă a vieții «ale. to
varășul Antonio Buondla o trălt-o 
în ospitaliera șl frățeasca Românie 
socialista.

Un grop de tovarSș! spanioli

EDITURĂ

CuVînțarea tovarășului Virgil Trofin
Tovarfișul Virgll Trofin n trnnsmlo, 

din partea Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, deleșațllor la 
cei. de-al XV-lea Congres ai sindica
telor din Uniunea Sovietică, tuturo- 
oamenilor muncii din U.R.S.S., un 
salut frățesc. Improună cu mesajul 
de. prietenie și solidaritate internațio
naliștii al clasei muncitoare, al sindi
catelor șl al tuturor celor ce muncesc 
din Republica Sodallstă România.

Itarticiparea delegației Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România la 
acest congres constituie tacă o expre
sie a relațiilor tradiționale, frățești, 
dintre sindicalele din Republica So
cialista România și eele din Uniunea 
Republicilor Sovietico Socialisto, re
lații care se Înscriu In cadrul priete
niei, colaborării șl cooperării multila
terale statornicite Intre partidele, po
poarele și țările noastre, a arătat 
vorbitorul.

Vă felicităm din inimă, dragi tova
răși, pentru realizările obținute și vfi 
adresam calde urări de noi succese ta 
munca ce o desfâșurațl pentru dez
voltarea economiei, științei șl cultu
rii. pentru ridicarea nivelului de trai 
materia] șl spiritual al celor ce mun- 
ce.tc, pentru construirea comunismu
lui ta Uniunea Sovietică.

Sindicalele din Românim a adăugat 
vorbitorul, vor dezvolta ®! în viitor 
legăturile de prietenie, cooperare 

, multitaieralâ șl schimbul de expe
riență cu sindicatele sovietice, vâzlnd 
in aceasta o contribuție importantă la 
întărirea relațiilor de colaborare fră
țeasca ce leagă clasa muncitoare, oa
menii muncii ș! popoarele din (firile 
noastre. R©ferlndu-se In ampla opară 
do transpunere în viața a programu
lui adoptat de Congresul el X-lea al 
Partidului Comunist Român, de fâu- 
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, vorbitorul a relevat că 
Importantele succese doblndite în e- 
diflcarea noii orlndulri sini rezultatul 
politicii Partidului Comunist Român, 
elaborata pa baza marxistn-ienlnig- 
muInL a condițiilor specifice ale țârii 
noaslre. Ele demonstrează holârirea 
cu caro oamenii muncii urmează șl 
înfăptuiesc politica internă și externă

, unitatea do nezdruncinat 
popor In jurul partidului.

a partidului,
a Întregului popor ta jurul partidului, 
al Comitetului său Central ta frunte 
cu secretarul general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nlcolsws 
Caaușascd.

O coordonată esențială a politicii 
partidului șl statului nostru este per
fecționarea continuă a conducerii e- 
conomlei, a societății noastre socia
listo, creșterea eficienței economica 
in toate sectoarele de activitate, dez
voltarea largă a democrației muncito
rești, a democrației sodallsle. In a- 
cesi cadru au a-escut neîncetat rolul 
și sarcinile sindicatelor din România, 
a subliniat vorbitorul.

în continuare, tovarășul Virgll 
Trofin a arătat că Uniunea Generală 
a Sindicalelor din România situează 
in centrul activității sale internațio
nale dezvoltarea legatarilor de prie
tenie și cooperare frățească cu sin
dicatele din toate țările socialiste. 
Sindicatele, clasa muncitoare, toți oa
menii muncii din țara noastră dau 
o înalta apreciere și militează cu 
fermitate pentru promovarea politi
cii consecvente a Partidului Comu
nist Român, de dezvoltare a relații
lor de prietenie cu toate tarile so
cialiste, pentru depășirea dificultăți
lor ș! neînțelegerilor actuale, pentru 
refacerea șl întărirea unității țărilor 
socialiste.

Mii ițind cu consec venta pentru dez
voltarea colaborării multilaterale, pe 
baza promovării și aplicării cu stric
tețe a principiilor relațiilor de tip 
nou Intre țările socialiste, n marxlsm- 
lenlnlsmulul. Internaționalismului 
proletar, pentru respectarea Indepen
dentei șl suveranității naționale, a 
egalității In drepturi, neamestecului 
în treburile interne șl avantajului 
reciproc, sindicatele poî aduce o con
tribuție de seamă Ia Întărirea siste
mului socialist mondial, a forțelor 
progresiste, antllmperiallsîe din în
treaga lume.

Ca țară europeană, România este 
profund Interesată in instaurarea ta 
Europa, ca șl pretutindeni ta lume, 
a unei atmosfere de destindere, în
credere șl securitate. Sindicatele, toți

. e

oamenii muncii din țara noastră ex
primă sprijinul lor deplin tata de 
acțiunile Întreprinse in vederea con
vocării dl mal urgente a conferinței 
genernl-europene. Uniunea Generală 
a Sindicatelor din România acționea
ză consecvent in vederea organizării 
unei InUlniri sindicalo europene, la 
care să participe, cu drepturi egale, 
atit la pregătire, cit șl la desfășurare, 
toate organizațiile sindicale de po 
continent

Sindicatele din țara noastră Ișl ma
nifestă permanent solidaritatea de 
dasă, Intemațloinnllsta, cu lupta cla
sei muncitoare din tarile capitaliste. 
Sprijinim, de asemenea, cu hotărlre 
lupta cele- — - ——
retor din ' 
Amorfei! Lai__
lismulul, colonialismului șl neoeoio- 
niftllsmiilul, pentru dreptul de a-și 
hotări singure soarta.

Soluționarea ta Interesul popoare
lor a marilor problem Internaționale 
ale epocii noastre, desfășurarea cu 
succas a luptei Împotriva politicii 
imperialiste de dominație, asuprire și 
agresiune, de folosire a forței ?! ame
nințarea cu forța, de amestec ta tre
burile altor țări impun ca un dezide
rat major unitatea de acțiune a tu
turor forțelor nntllmperiallste, a sin
dicatelor, indiferent de afiliere, a oa
menilor muncii de pretutindeni. Via
ța demonstrează că, acțlonlnd unite, 
aceste forțe pot obține victoria In 
lupta cu forțele războiului șl asupri
rii imperialiste, pot asigura înfăp
tuirea unei lumi a colaborării șl 
pficB.

lupta celor ce muncesc, n popoa- 
— - țările Asiei, Africii șl 

tine împotriva lmperta-

1

Stimați tovarăși.
în încheiere, doresc sS exprim con

ducerii sindicatelor sovietice mulțu
miri pentru Invitația de a participa 
la congresul dumneavoastră, pentru 
ospitalitatea cu care am fost primiți 
șl, totodată, adresez sindicalelor, tu
turor oamenilor muncii din Uniunea 
Sovietica calde urări de noi «accese 
In inffiptuirea hotarirllor congresului 
dumneavoastră, In opera de făurire 
a societății comuniste.

MANIFESTĂRI PESTE

CU PRILEJUL SEMICENTENARULUI U.T.C.
• i

Co- 
: La 
avut

I. Majorov, secretar al Comitetului
< -. -- ■ — .......
a adresat un salut tineretului român 
cu prilojul semicentenarului organi
zației sale.

Vaslle Orolan, secretar al Ambasa
dei române din Moscova, a evocat. In

CAMPIONATELE MONDIALE
DE HOCHEI PE GHEATĂ - GRUPA B, LA 

BUCUREȘTI INTRE 24 MARTIE Șl 2 APRILIE
Timp de 10 .zile, lacepînd de 

'.vineri 24 martie, po patinoarul 
acoperit ..23 August" din Capi
tală, se vor desfășura Întrecerile 
grupei 13 a cart 't----' 7-XL», 
rfi.'iie de hochei pe gheață. Mâ
râie eveniment sportiv — care 
are ioc ponfeu a doua oară pe 
același patinoar — suscită un 
Imens interes in rindul iubitori
lor do hochei de pretutindeni, 
b’jeureștenii. toți amatorii de 
sport din țara noastră fiind cu 
alit mai interesați cu cit in are
nă sa va afla șl reprezentativa 
tricoloră. Componentele grupei 

> B a „mondialelor" 1072 sint : 
R. D. Germană, Iugoslavia. Ja
ponia, Norvegia. Polonia, S.U.A. 
și România.

În urma forfaltulul echi
pai Franței, nou] program 
al meciurilor arată astfel : 
vineri. 24 marile : S.T’.A. ~ Iu
goslavia (ora II) ; Polonia — 
Norvegia (ora 18.30) :> B.D.G. — 
Japonia (ora 19.30) ; slmbălă. 
23 : ROMÂNIA - IUGOSLAVIA 
(orn 18.30) : duminică. 25 :

ILD.G. - 
S.U.A. - 
luni. 127 : , ț B_____

vw, uiuvwiiic (ora 11), Polonia — Japonia (ora
■I B a campionatelor fflon- 17). ROMÂNIA — NORVEGIA

(ora 10.30) : mie curi, 29: Ja
ponia — Norvegia (ora 11). RO
MÂNIA — POLONIA (ora 17). 
S.U.A. - ILD.G, (ora 19.30) j 
joi, 30 : ROMÂNIA - R.D.G. 
(ora 11). Polonia — Iugoslavia 
(ora 17). S.U.A. — Norvegia (ora 
19.30) : sîmbăta. 1 aprilie : luso- 
slavla — Norvegia (ora 11). RO
MÂNIA - JAPONIA (ora 17), 
S.U.A. — Polonia (ora 19.30) ; 
duminică. 2 : Japonia — Iugo
slavia (ora Il)î ROMANIA - 
S.U.A. (ora 17), Polonia — ILD.G. 
(ora 10.30)

Norvcgla (ora 17),
Japonia (ora 19.33) ;

Iugoslavia — ILD.G.

♦

Aseară, pa patinoarul ..23 
August", hocheișill noștri au 
susținut un nou meri amical cu 
formalla sovietică Zvezds din 
Sverdlovsk. Oaspeții nu obtlnut 
victoria cu 3-2 (4—0. 1-2.
0-0).

FOTBAL:

LONDRA (corespondență specială).— 
înir-un cadru tipic londonez (avem In 
vedere In primul rlnd ceața), pe sta
dionul său, In fata a peste 30 0®9 de 
spectatori, echipa Tottenham Hotșnuyț 
a susținui aseară col de-nl doilea 
meci din sferturile de finalfi ale ..Cu
pei U.E.F.A." cu lidera campionatului 
nostru. U.T.A. Cum era șl de aștep
tat, fotbaliștii noștri — învinși !n 
partida de la Arad — au căutat ș5 nu 
răminfi pa poziții retrase șl s-au a- 
vintat cu toate forțele In ofensivă, 
Este drept că In primele 20 de minu
te ei au fost ceva mal prudenți : fot
baliștii londonezi, conform obiceiului, 
au dat tonul locului, ataelnd foarte 
periculos. Forma bună o Iui Popovlcl. 
intervențiile senzaționale (111 special 
cea din minutul 20) ale lui Vldac au 
făcut Insă ca echipa gazdă să nu noa- 
t& Înscrie. De altfel, scorul 6 
râmas alb plrta către mijlocul 
reprizei secunde. Ceea ce avea să 
determine un anumit echilibru de 
forțe în partide de ieri dintre Toi- 
tenham ?l U.T.A. (ne amintim că la 
Arad situația n-a fost așa...) eete le
gat de faptul că nrădanli au știut rt 
evite lunta corp la corn (acele ..bodl- 
escuri0 ă la hochei) care avantaln for
mația engleză. Portarul Jenai nE».

deșl nu prea des pus Ia încercare, s-a 
văzut obligat să scoată mingea din 
plasă !n mit:. 6?. La un atac purtat In 
mar© viteză mingea este centrată 
precis de Both. către Kun s! Domldc. 
Acesta din urmă intervine decis el 
șutează foarte puternic, deschlzlnd 
scorul. Atacurile echipei engleze sini 
in continuare insistente și pericu
loase. Cu zece minute înainte de fi
nal. Tottenham egalează prin Coates.

Scorul rămlne 1—1. deși pericolele 
de la o poartă si de ta cealaltă au 
continuat oină In ultimele minute. 
Deși fără valoare practică (învingă
toare cu 2—0 ta Arad. Tottenham se 
califică In semifinalele „Clinei 
U.E.F.A.") — rezultatul In sine este 
meritoriu pentru U.T.A.. replica dată 
aseară redutabilei formații engleze, 
chiar pe terenul acesteia, fiind apre
ciată de publicul spectator. de spe
ri el feti.

*
Aslă-seară. Ia Mflnchen. se distrata 

al doilea meci dintre Bayern MOn- 
chen iți Steaua București (în ..CuDa 
Cupelor*). Partida va fi transmisă în 
direct, la radio ți Ia televiziune, cu 
începere de Ia orele 20,55.

CICLISM POLITICĂ

S-a dăț startri in
Jurul Algeriei**
ALGER (prin telex de la C. 

Benga). Ieri. în prezenta h" - 
iah Fadei, ministrul algorli
Benga). Ieri. în prezența lui Abdal
lah Fadei, ministrul algorlan al ti
neretului și sportului, s-n dat star
tul în cea de-a treia ediție a cured 
cicliste „Turul Algeriei" Este una 
dintre cele mai Importante compe
tiții de acest fel din Algeria prevă
zută in acest an. Participă 102 ci
cliști din Algeria, Belgia, Bulgaria, 
Danemarca, (Banda. Italia, Maroc, 
Polonia. Republica Democrată Ger
mană. România, Suedia. Elveția, 
Cehoslovacia, Tunisia, Uniunea So
vietică și Iugoslavia.

Echipa țării noastre este compusă 
din Ștefan Sudu. Coastantta Ciocan. 
Vnslțe Selejan, Andronache Nieolae. 
Alexandru Sofronle, Andrei Suclu.

Actuala ediție a „Tour d’Algerio* 
ore un traseu de 1730 fcm. împărțit 
in 12 etape.

În cîteya rînduri

CICLISM : ălERCKX, ÎNVINS. Ce- 
lebrul ciclist belgian Eddy Merckx 
și-a Inserts la Pontoglio o.„ infrin- 
gere ta palmaresul său alit de bogat 
In victorii internaționale. Cursa dis
putată pe un traseu de 100 km a re
venit italianului Gianni Motta, care 
a parcurs distanța In 2h 14’17‘’. Ei a 
dispus de Merckx la sprlnlui final. 
Pe locul trei, in același timp, a sosit 
Italianul Felice GlmondL ‘

ȘAn : tAZAREVICI CONTINUA 
SĂ CONDUCĂ. In runda o 12-a a 
turneului internațional feminin de 
șub de Ia Belgrad. Alexandra Nlcolnu 
(cu piesele negre) b pierdut la Kntla 
Joyanovici. lvânka a Invîns-o pe 
Pihallci. Eilsabeta Pollhronlada b re
mizat cu Vokraloyn. în clasament 
conduce Mîlunka Lazarevicl (Iugosla
via) eu 8 puncte șl o partidă între
ruptă, urmată de Alexandra Nicolou 
(România) șl Koiia Jovanovici (Iugo
slavia) — ambele cu cite B puncte.

ATLETISM : ÎNTRECEREA SĂRI- 
TORILOR LA ÎNĂLȚIME. La ..Pala
tul Sporturilor” din Tbilisi s-ă des
fășurat un concura Internațional re
zervat săritorilor in înălțime, ia care 
au participat atlete șl otleti din mai 
multe tari europene. La masculin, 
victoria a revenii sovieticului Iurl 
Tarmak cu performanța de 2.23 m. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
compatriotul său Valeri Kozlov — 
2.16 m șl cehoslovacul Roman Mora- 
vețz ~ 2.13 m. Concursul feminin s-a 
încheiat cu victoria cehoslovacei Ale
na Pro-skova — 1 .Etl m. urmata de 
Grlt Alstrori (Danemarca) -- 1.77 m 
șl Marina Alakrlnsltala (L'.R.S.S.) — 
1,74 m,

și-a Înscris la Pontoglio o._ Tnfrin

C PETCULESQJ s „Crearea Uni
unii Tinerelului Comuni»!".

PETRU ISPAS : „Și a venit 
ziua..." (Profiluri mai mult sau 
mai pufin contemporane)

EDOUARD CALIC: „Arde Reich
stagul"

CHRISTIAN 3ERNADAC: „Mc- 
clicii imposibilului"

b’î'

ADUNAREA FESTIVĂ 
A TINERETULUI 
DIN MOSCOVA

MOSCOVA 21 (Agrepres). — 
respondenta de la Silviu Podină 
Casa prieteniei din Moscova a
loc. la 21 martie, o adunare festivă a 
tinerelului din capitala sovietică, con
sacrata celei de-ă M-a aniversări a 
Uniunii Tineretului Comunist din 
România, organizata de Comitetul o- 
rășenesc Moscova al Comsomolulul. 
Uniunea ajtoclațlilor de prietenie și 
relații culturalo cu țările străine îi 
de Asociația de prietenie sovielo- 
romfină.

în prezidiul adunării au luat loc 
Vâslii Eroșoveț, secretar ni C.C. al 
Comsomolulul, Ana Țukanova d L 
Azarov, vicepreședinți at A.P.S.fL. 
activiști al C.C. al Comsomolulul, re
prezentanți ol M.A.E. al U.R.S.S. în 
prezidiu ®-au aflat 
Gheorghe Badrus.
României în Uniunea Sovietică, și 
membri al Ambasadei

de asemenea, 
ambasadorul

româna

g

J __1.___________ _! versări! o BO de an! de la crearea
orășenesc Moscova al Comsomoi'uIuL Uniunii Tineretului Comunist din

România, o seară de prietenie a ti
neretului din cele douâ țări.

La adunare a luat parte și o de
legație a Comitetului județean Ilfov 
a! U.T.C., condusă do tovarășul 
Constantin Stoica, prim-secretar al 
comitetului județean.

în cadrai adunării au vorbit Sto
lon Săbătlnov, secretar al comite
tului județean al U.T.C.D.. șl Con
stantin Stoica. Vorbitorii au subli
niat tradiționalele legături de prie
tenie și colaborare care s-au stator
nicit între tineretul român și cel 
bulgar. Din partea C.C. al U.T.C., 
Constantin Stoica a laminat meda
lia jubiliară, Instituita cu prilejui 
semicentenarului U.T.C., unor acti
viști al Comitetului județean Ruse 
al P.C. Bulgar ș! a! comitetului ju
dețean ai U.T.C.D. Participant!! la 
adunare au adoptat textul unei tele
grame de felicitare pe caro tineretul 
din Ruse a adresat-o C.C. al U.T.C. 
din România, cu prilejul aniversării 
celor SO de ani de existență.

I’

cuvlntul său. momentul creării orga
nizației U.T.C. ci principalele eta
pe de dezvoltare a eL

A urmat un concert susținut de ar
tiști moscovlți. care a cuprins lucrări 
ale unor compozitori sovietici 
români., . ■

SEARĂ DE PRIETENIE 
A TINERETULUI 

ROMĂN Șl BULGAR
RUSE — 21 — Corespondentul

Agerpres Sa Sofia. C. AmarițeL 
transmite : Marți a avut loc in 
orașul Ruse, in cadrul manifestări
lor organizate de Comitetul ju
dețean ol Uniunii Tineretului Co-

$5
!

munlst DimitrovLst cu prilejul ani-

", unor acti- 
țudețean Ruse

Stemă Zambiel este formată dln- 
tr-un scul decorat cu motive tradi
ționale — dungi verticale șerpui te, 
albe șl negre — srwlinut de o pe
reche de locuitori ai țârii șl deaau- 

' pra căruia veghează un vultur cu 
aripile larg desfăcute paste o sflpă- 
Ugă și un tlrnâco;). încrucișate, 
jlmbolldnd agricultura șl mlncrltaL 
principalele ramuri ale economiei tl- 
năruiui stat african. în partea de 
Jos e stemei, pe un dmp verde, eînt 
înscrise cuvintele : ..ONE ZAMBIA 
- ONE NATION".

Această deviză. „O Zatnble — o 
Națiune", am aurit-o adeseori în 
timpul vizitei pe caro am făcut-o 
zilele trecute In tara.prietenă de In 
sud de Ecuator. Cu ca Încep și ea 
încheie adunările publice : răsună în 
sălile de cinematograf ; este repe
tată zilnic de crainicii emisiunilor 
posturilor de radio și televiziune. 
„One Zambia — One Notion" a de
venit un adevărat salut național, 
exprlmlnd conștiința unității nea
murilor ce formează poporul zam
blan. a Independentei j: suverani
tății sale.

Statul zamblan Independent da
tează de șapte ani șl cinci luni. O 
perioadă destul de scurtă In istoria 
unei țâri.-Dar In acești ani nu fost 
obținute realizări remarcabile, care 
demonstrează o data mai mult ce 
poate să Înfăptuiască un popor eli
berat de sub jugul dominație! stră
ine. care-șl mobilizează energiile In 

iurirjJ unei vieți, noi. 
cum ml-au declarat unii 
Sori zambleni din dome

niu! economic șl din aparatul 
Partidului Unit iii Independenței 
Naționale, poporul a înțeles repede 
câ independența politică rămlnc 
fără conținut dacă nu este între
gită de independență economică. 
în această direcție și-n îndreptat 
eforturile încă do la început tlnă- 
rui stat zamblan. Instituind con
trolul asupra Industriilor de bază 
aflate în mllnile eocletățiloî 
străine Astăzi, prin intermediul 
celor doul corporații de stai, 
(NDECO șl MINDECO Renublica 
Zambia deține cel puțin 51 la șută 
din acțiunile marilor societăți mi
niere ®l a celorlalte companii in-

dustriale, „zamblanizarea" econo
miei Infăptuindu-so cu consec
venta. Id paralel cu controlul exer
citat asupra exploatărilor miniere 
au fost create noi industrii.

Directorul general al INDECO. 
f.A Kashila. spunea în cursul 
unei convorbiri că un principal 
obiectiv in dezvoltarea economică 
il constituie crearea de Industrii 
pentru prelucrarea materiilor 
prime din domeniul asrlcol șl sil
vic, precum și producerea de în
grășăminte ehliplee necesare agri
culturii Aceasta alît in scopul unei 
mal complete folosiri a torței de 
muncă, cit șl pentru reducerea Im-

ciol-educatlve. ■ Universitatea din 
Lusaka, care dispune de clădiri im
punătoare construite ta ultimii ani, 

,a fost înființata după ce Zambia 
și-a doblndlt independența de stat, 
ca de altfel șl cele șapte 'coli peda
gogice din țară care pregătesc în
vățători pentru cursurile primare. 
Dar rețeaua de tavățămint se dez
voltă ntit de rapid Incit este încă 
greu să stf asigure cadre autohtone 
pentru toate școlile. Astfel. In Invă- 
tamlntul secundar, din 3 000 de pro
fesori. pînă In prezent d-oar 334 slnt 
zambleni. Dar numărul acestora 
este in continuă creștere.

Pe plan extern. Zambia dezvolta

Semnificația^evizei

Sg

porturilor, veniturile realizate 
sectorul minier urmlnd să fie uLILi- 
zate In și mal mare măsură pentru 
educație. țănâtate, construcții.

După cum relata ministrul educa
ției, W. P. Nyirenda. care a avut 
bunăvoința să mă primească Ia par
lament In timpul unei sesiuni a A- 
dunăril Naționale. In Zambia In- 
vățămlntul. in totalitatea sa. este 
gratuit. șapte clase fiind obligatorii 
pe toi cuprinsul tării. Este gratuită 
și asistența medicală. Exista, de a- 
semenea. un larg program de locu
ințe pentru oamenii muncii, care c 
In curs de aplicare. în toate aceste 
direcții statul cheltuiește sume 
in’-ehinate

O problemă complicată continuă 
să rfimlnă lipsa de cadre necesare 
alit economiei, cit .ți sectoarelor so-

relațllie cu țări din întreaga lume, 
pe baza egalității șl a avantajului 
reciproc. între Republica Socialista 
România $1 Zambia s-au statornicit
reciproc. între 
r-...-..-...... _,JlL.7..r-.
$1 se dezvoltă relații de prietenie?! 
colaborare rodnică. Un roi impor
tant In aceasta direcție l-a avut vi
zita In țara noastră. în mal 1970. a 
președintelui Eomblel. dr. Kenneth 
David Kaunda. care, așa curp mî-au 
declarat mai mulți membri ai cn- 
binetulul zamblan. a fost pifleut 
impresionat de cele văzute In Ro
mânia. și îndeosebi de convorbirile 
avute cu președintele Consiliului de 
Stai. Nlcolae Ceaușescu.

„Ne-am bucurat foarte mult cînd 
Imediat după vizita președintelui 
Kaunda. președintele Ceaușeseu a 
acceptat să viziteze Zambia — a de
clarat J. I! K. Mudenda. ministrul

afacerilor externe. Este un lucru II- 
rese ea cele doaft țări să dezvolte 
prietenia dintre ele : ambele țări 
gindcsc' Independent, cred în pute
rea poporului, in antrenarea mase
lor Ia conducerea stalului. Urăm un 
căidaros bun venit președintelui 
Ni co tac Ceaușescu șl slntem siguri 
că discuțiile ce le vom avea cu pri
lejul virilei sale vor întări priete
nia și colaborarea dintre Zambia șl 
România". în cursul convorbirii, 
ministrul afacerilor externe. J. H. K. 
Mudenda, șl-a amintit cu multa 
plăcere de virila sa in România, 
mențlonind că a foai impresionat In 
primul rind de medul in care po
porul român a știut să valorifice 
resursele naturale. A reținut, do a- 
semenea, atenția ce se acordă In 
țara noastră folclorului — muzicii, 
dansurilor populare. costumelor 
tradiționale.

Am fost la sediul Partidului Unit 
al Independenței Naționale tocmai 
in ziua clnd sa încheiase recenta 
în cursul unei convorbiri, 
bule, aecretar al partidului 
tru de stat, mi-a declarat : 
dul nostra salată cu multă 
virila prețed I n lei u i Nieolae 
Ceaușescu. Sint convins că această 
vizită va cimenta prietenia 
popoarele noastre. Vizita secretaru
lui general al Partidului Comunist 
Român ne onorează, deoarece 11 
considerăm ea una dintre personali
tățile proeminente ale lumii de azi. 
Avem de învățat de la președintele 
Nieolae Ceaușescu, de la partida! șl 
poporul român. Așteptăm eu nerăb
dare ziua memorabilă elnd va păși 
pe pârnlntnl ZambleL Acum, elnd 
sezonul ploios a încetat, clnd cerul 
nostru este senin, ne vom bucura 
impreunJi do strălucirea soarelai".

Aceste însuflețite cuvinte expri
mă, așa cum am putut să-mi dau 
scama, slSnd de vorbă cu cetateni 
zambleni de cele mai diferite cate
gorii. glodurile șl sentimentele 
poporului Zambiel In preajma eve
nimentului așteptat și prețuit — vi
zita Inalților oaspeți din Românie,

Crăciun IONESCU
Lusaka — martie 1972.

ședință n Consiliului său NațlonaL 
In cursul unei convorbiri, A. Slm- 
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5 Noi argumente in favoarea ratificării 
tratatelor încheiate de R. F. G.

cu U.R.S.S. și Polonia
GENEVA 21 (Ăgerpres). — Comi

te'.ui pentru dezarmare de la Geneva 
e ținut marți o nouă ședință, In ca
drul căreia au luat cuvintul repre
zentanții Mexicului. Poloniei ș! S.U.A 
Șeful delegației Mexicului, Garda 
Itoblea, șl-a axat Intervenția pe pro
bleme legato de Întărirea tratatului 
ele denuck'arizare a Ameridl Latine 
— Tratatul de ia Flatelolco — accen- 
tulnd necesitatea acordării unor ga
ranții ferme de securitate de către 
toate puterile nuclearo statutului de 
<te nu clear! zare stabilit prin acest a- 
cord.

Ambasadorul Poloniei, W. Natorf. a 
expus poziția do principiu a guver
nului polonez ln problemele dezarmă
rii. referlndu-so la măsuri ca : inter
zicerea ancelor chimice, încetarea 
experiențelor nucleare subterane, in
terzicerea folosirii armelor nucleare, 
adoptarea unor măsuri de dezarmare 
ș! întărire a securității In Europa. ■

Conducătoml delegației S.U.A.. am
basadorul Joseph Marlin, a prezentat 
un document de lucru intitulat „Pro
gram de lucru privind negocierile 
asupra interzicerii armelor chimice" 
In care Blnt expuse considerații pri
vind componentele unui acord de in
terzicere a armator chimice.

în cadrul vizitei pe care o face 
In S.U.A. delegația Consiliului Eco
nomii:, condusă de tovarășul Manea 
Mănescu,. președintele Consiliului E- 
conomic. au avut loc in curad zilei 
de luni convorbiri ln Consiliul 
consilierilor economic! de la Casa 
Albă

Cu ncesl BpriieJ s-n făcut un 
schimb de păreri ln legătură cu pro
bleme ale dezvoltării economiei celor 
două țări și ale extinderii relațiilor 
economice dintre acestea. De aseme
nea. s-au purtat discuții asupra me
todelor șl tehnicilor de analiză' a 
fenomenelor macroeconomice, a uti
lizării metodelor moderne de calcul 
șl prospectare economică, a metodo- 
ioqlllor de elaborare o prognozelor 
In economie.’știință și tehnoîpgle.

La convorbiri au participat Her
bert Sleln. președintele Consiliului 
consilierilor economici. Ezra- Solo
mon si Mnrlns Wldtman. membri a! 
consjllulul. Iar din partea română. 
Ion ȘL Ion. vlcenreședinte al Consi
liului Economic. Ion Stolchlci. consi
lier. șl ambasadorul României la 
Washington. Corhellu Bogdan.

în âeeensl zi. membrii delegației

române au avut o Întrevedere Ia 
Departamentul de , Stat cu WUlis 
Armstrong, asistent al secretarului 
da stat pentru problemele econo
mice. la care au luat narte sdjuncțll 
acestuia, precum șl expert!.

Au fost discutate probleme legate 
da extinderea multilaterală a relații
lor romărto-âmericane si s-au exami
nat măsurile ce trebuie întreprinse 
de ambele dârți pentru făciiitârea 
dezvoltării reciproc avantajoase a 
cooperării In domeniul industriei și 
tehnologiei, al schimburilor comer
ciale și de oameni de știință și cul
tură.

De asemenea, delegația Consiliului 
Economic a avut o Intllnlre cu 
membri ,al conducerii Departamen
tului Agriculturii. Au fost abordate 
probleme ale colaborării și cooneră
rii Intre organizații din S.U.A. gl 
Republica Socialistă Romănla In do
meniul prelucrări! Industriale a pro
duselor agricole, eorcetăril științifice 
pentru ameliorarea șl crearea de noi 
soiuri de semințe de cereale șl plante 
tehnice, rase de animale, al schimbu
lui de special iști .șl documentații știin
țifice șl tehnice.

ț
i

0 DECLARAȚIE 
ALRAP.LCOREENE

PHENIAN' 21 (Agerprea). — în le
gătură cu recenta campanie de pro
vocări militare n guvernanților aud- 
coreenl. de Încălcare a prevederilor 
acordului de armistițiu cu priviră la 
zona demilitarizată, purtătorul de 
cuvlnt al M.A.E. al llP.D. Coreene 
a dat publicității o declarație de pro
test. Numai in cursul lunii februarie 
a.c„. se arată in declarație, autorită
țile militare Etid-coree'ne s-nu dedat 
ln peste 170 de provocări în zema 
demilitarizată, deschizând. In repeiate 
rindurl. focul Împotriva posturilor 
R.P.D. Coreene. Răspunderea pentru 
agravarea încordării Coreea re
vine In întregime autorităților de 
Seul, se subliniază In document.

DRESDA

ITALIA

muncitorilor 
agriciili

Peste 0 milioane do oameni ai mun
cii dip agricultură țl din unele sec
toare ale industriei ltullanc au înce
tat marți lucrul pentru a Impune 
moșierilor soluționarea pozitivă a 
reînnoirii „pactului . național - do 
.muncă" privind pe cel 1704)11®) do 
salariat! șl muncitori agricoli nepor- 
manențl. așa-numlțll bracclantl. Or- 
ganizlnd o nouă ..zi de luptă" do 24 
da ore. oamenii muncii din agricul
tură cărora li s-su alăturat In semn 
de solidaritate muncitorii’rnetalurglștl 
si cel din construcțiile edilitare, din 
Industria chimică, textilă și poligrafi
că, au declanșat. Mitei, prima mare 
acțiune consacrată reînnoirii con
tractelor de muncă.

încă din octombrie, onul trecut, 
braccianîi șl MlariaUi agricoli reven
dică reforme de structuri, care să 
ducă la asigurarea unul minim decent 
de retribuție pentru muncitorii agri
coli sezonieri șl sporirea salartuiul 
celor permanent, garantarea postu
lui de muncă celor caro lucrează 
anual, pe aeceașl moșie, un minim 
de 160 de zile, recunoașterea unor 
drepturi sindicale, asistență medicală. 
Totodată, se cer măsuri'de moderni
zare a agriculturii, do dezvoltare a 
Sudului, ..mezzoglonto". combaterea 
șomajului șl a fluxului emigrărilor.

împotriva acestor revendicări opun 
o dirzfl rezistența forteie moșierești 
și conservatoare cnre încearcă să 
blocheze orice proces de înnoire In 
agricultură Dar. dună cum a declarai 
un reprezentant ni bracduntllor. gre
va de marți reprezintă. „un impor
tant moment in lupta pentru afir
marea drepturilor muncitorilor agri
coli". F.î se bucură de sprijinul larg 
al celorlalte categorii de oameni ai 
muncii. O demonstrează sutele de a- 
dunări șl demonstrații de sprijinire 
a revendicărilor muncitorilor agricoli. 
Printre manifestările mal Irnparlanie 
s-au numărat cele de In Brescia. Flo
rența. Roma. Bologna. Bari. Catania. 
Siena etc.

N. PUICEA
Roma

BERLIN 21 — Corespondentul
nostru Șt Daju transmite : La 
Dresdn au început luo-ârile unul 
seminar internațional pe tema Inter
zicerii armelor atomice, bacteriolo
gice și chimice, orgonlzat de Fede
rația Mondială a Asociațiilor pentru 
Noțiunile Unite și de, Liga R.D.G! 
pentru Națiunile Unite, lua lucrări 
partfdpfi „neraonalități din 20 de 
țări, printrtf- care ți prof. dr. docent 
Traian lonoșcu, președintele Aso
ciației române pentru Națiunile 
Unite.

Deschizind seminarul, ministrul 
afacerilor externe al Republicii De
mocrate Germane. Otto Wlnzttr, n 
subliniat că țara so a semnat și a 
ratificai toate convențiile Încheiate 
referitoare ia limitarea Înarmărilor 
șl sprijină toate Inițiativele ce ur
măresc împiedicarea cursei înarmă
rilor. Vorbitorul ța relevat că acor
durile do dezarmare nu vor putea 
înlătura pericolul războaielor dacă

ele nu, vor ti -susținute de regle
mentări politice In spiritul coexis
tenței pașnice. Asemenea reglemen
tări. a spus el. recîamă ln Europa 
recunoașterea — conform dreptului 
internațional — a rezultatelor celui 
de-al doilea război mondial șl ale 
evoluției ixkslbeiiee și, îk* această 
bază. încheierea unor acorduri do 
renunțare la forjă intre toate -sta
tele europene.-' Pornind de la a- 
ceaslâ. ILD.G. sprijină ratificarea 
tratatelor semnate de U.R.SJS. și de 
Polonia cu R.F. a Gcri tanlol. îm
preună cu intrarea in vigoare a a- 
cordulul cvadrlphrUt asupra Ber
linului occidental și n coavonțlilor 
încheiate de R.D.G. cu R.F.G. șl cu 
Senatul Berlinului occidental, ele ar 
contribui substanțial la destinderea 
In Europa și ar face posibil ca re
lațiile dintre toate statele europene 
să albă io bază principiile coexisten
ței pașnice, a afirmat Otto Winzer.

BONN 21 (Agcrpres). — Luind cu
vlnlul la reuniunea Comitetului do 
conducere al Partidului social-demo
crat din R. F. a Germaniei, cance
larul Willy Brandt, președinte , al 
P.S.D., și-a reafirmat convingerea că 
tratatele țârii salo cu Uniunea Sovie
tică șl cu R. P. Polonă vor .fi apro
bate de Bundestag la începutul lunii 
mai. „Dacă dlntr-un nativ oarecare 
vor fi nefcesare r.<>! alegeri — a decla
rat el — coaliția guvernamentală nu 
arc de ce să se teamă, nici chiar din 
motive de poAlțlcă externă". Cance
larul vest-gerrnnn a afirmat In con
tinuare că acesta nu este momentul 
ea guvernul să ‘abdice de po pozițiile 
sale, ci de a,lupta prin toate mijloa
cele pentru o opinie favorabilă rati
ficării tratatelor r-' relatează agenția 
D.P.A.

Cancelarul a criticat apoi coaliția 
opoziției pentru faptul că urmărește 
să provoace temeri pe caro să le 
exploatezo in scopuri politice. Willy 
Brands a menționat că guvernul a- 
precioză că nu trebuie să se , aștepte. 
In Bundestag, ia sprijinul creșiln-dc- 
mocraților in favoarea ratificării celor 
două tratate, subliniind, in același 
timp, că b victorie a opoziție! creș- 
Bn-democratd in accosiă problemă âr 
însenina ,.o răzvrătire împotriva ra
țiunii" șl ar antrena ,,o Întoarcere la 
izolare a Republicii Federale a Ger
maniei".

BONN 21 (Ăgerpres). — ln prezent 
este necesar, mal mult ca orlcînd, să 
se acționeze In strinsă unitate îm
potriva forțelor de dreapta — acesta 
este dezideratul exprimat de partlei- 
panill la confcrln(a din Mfinchen a 
organizației Partidului Comanlsi Ger- 
man consacrată pregătirii alegerilor 
din capitala Bavariei.

Delegații la conferință au adresat 
conducerii organizației Partidului 
Social-Democrat apelul de a acționa 
ln- comun împotriva campaniei 
U.C,D.-U.G.Ș.. a neonazfiylllor șl re-

vanșarzllor, Inițiată împotriva ratifi
cării tratatelor Încheiate de R. F. a 
Germaniei cu Uniunea Sovietică șl 
Polonia.

Ratificarea tratatelor cu U.R.S.S. și 
Polonia ar da o lovitură lioiăriloarc 
manevrelor forțelor de dreapta, care 
încearcă să frineze procesul de des
tindere, se araiă In rezoluții, adop
tată de Conferința sindicatului mun- 
eiiorilor din Induslrla .chimiei-a 
R.F.G. De asemenea, reprezentanți ai 
15 OW) de salarîaU de poștă și tele
comunicații din regiunea Frankfurt 
pa Main au adresat o petiție către de
putății In Bundestag, cerindu-le ta 
voîeze pentru ratificarea tratatelor. 

‘ Pentru ratificarea tratatelor s-a 
pronunțai șl organizația regională din 
Mdnchen a sindicatului corpului di
dactic.

BONN 21 (Ăgerpres). - La K0- 
nigswlntcr. In np-oplere de Bonn, a 
avut ioc tradiționala intilnlre anuală 
a linor parlamentari, publiciști, sa- 
vanț! șl reprezentanți ni, cercurilor de 
afaceri din R.F. a Germaniei și Ma
rea Britanie.

în cndrul problemelor europene a- 
bordaie de părți, o poziție centrală au 
ocupat-o cele privind ratificarea, de 
către Bundcstagul vest-genruui. a tra
tatelor R.F a-Germani ei cu Uniunea 
Sovietică șl cti Polonia, precum și 
aspecte ale relațiilor Est-VesL Majo
ritatea parlamentarilor britanici par
ticipant! la discuții au apreciat pozi
tiv „politica răsăriteană" a actualului 
guvern vest-german. numeroși vorbi
tori rclevlnd. in context, consecințele 
negative pe rare le-ar putea avea îm
piedicarea de către opoziția parla
mentară vest-gemiană a ratificării ce
lor două tratate. După cum mențio
nează presa vest-germană. parlamen
tarii engiez! și-au exprimat, to'.oda'.â, 
temerea că nerntlficarea tratatelor în 
Bundestag ar putea ridica noi niedlcl 
pe calea spre destindere.

Vizite aie delegațiilor 
Marii Adunări Naționale 

ÎN R. D. GERMANA
BERLIN 21 — Trimisul special A- 

gerpres, Vaslle Crișu,' trahianlle ; în 
cea de-a doua zi a vizitei ofldalo pe 
care o Întreprinde In R.D. Germană 
delegația Marii Adunări Naționale, 
condtisA de tovarășul Ștefan Voltec, 
membru a! Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele M.A.N\ 
a fost oaspetele primarului general al 
Berlinului, Herbert Fochner. Parla
mentari! români au fost însoțiți de 
Karl-Heinz Schulmolstcr, membru al 
Prezidiului Camere! Populare a R.D. 
Germane, președintele Comisiei pen
tru problemele culturale a Camerei 
Populare, precum șl de ambasadorul 
României la Berlin. Nlcolae Ghenoa.

Exprimind In numele adunării o- 
ră-eneștl de deputațl șl ai popu
lației capitalei R.D.G. profunda sa
tisfacție de a primi delegația Marii 
Adunări Naționale, primarul general 
al Berlinului a subliniat contribuția 
îbb care o va aduce vizita parlamen
tarilor români la întărirea legături
lor între cele două țări, intre orașele 
acestora, a relațiilor dlnlro Berlin 
și BucuredU.

în răspunsul său. tovarășul Ștefan 
Voliec a arătat că vizita parlamenta
rilor români In R.D.G. este menită să 
ducă la dezvoltarea șl udlncirea ra
porturilor prieteneșM Intre eele două 
țări șl popoare, între orașele fi ca
pitalele României și R.D. .Germane.

A avut loc apoi o convorbire prie
tenească. -

în încheierea vizitei, tovarășul 
Șlefon Voitec șl ceilalți membri ni 
delegației au semnat In cartea da 
aur a primăriei orașului Berlin.

Gerald GSîtlng. președintele Came
rei Populare a R. D. Germane, vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
a oferit un dejun în onoarea delo-

Rației parlamentare române. Au 
partlcîpaC Erich .MQckenberger, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
oi I’.S.U.G., Kurt Fichtner, vicepre
ședinte ol Consiliului de Miniștri, 
Oskar Fischer, membru al C.C. al 
P.S.U.G., adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Heinz Eichler, se
cretar al Consiliului de Stat, mem
bru al Prezidiului Camerei Popu
lare; membri al Prezidiului Camerei 
Populare, reprezentanți al Ministe
rului Afacerilor Externe, fii te per
soane oficiale. Au fost prezențl. da 
asemenea. Ntaolae Gberica. amba
sadorul României ln Berlin, membri 
al ambasadei române.

în cuvintul rostit cu acest prilej. 
Gerald Gătting a subliniat că vizita 
parlamenlarllor români demonstrea
ză buna dezvoltare a relațiilor dintre 
Republica Democrată Germană și Re
publica Socialistă România, actualul 
schimb de păreri contribuind la o în
țelegere mal aprofundată a proble
melor construcției socialiste în cele 
două (firi ș! la dezvoltarea pe mai de
parte a relațiilor dintre parlamentele 
român ®1 german. J

Tovarășul Ștefan Vo’tec a mulțu
mit pentru ospitalitatea șl a- 
tențla de care se bucură delegația 
română, relcvlnd relntille do< wlete.1- 
nte și colaborare muHllateralax^e s-nu 
statornicii intre PCR șl PS.UG. 
Intre ceio- două țâri' șl popoare. în 
continuare, tovarășul Ștefan Vpltec 
s-n referii la principiile politicii ex
terne promovate de țara noastră. ■ Ia 
problemele securități! europene etc.

în cursul după-amlezii, delegația 
parlamenlarllor români n vizitat 
poarta Brandenburg șl a depun o 
jerbă de flori In monumentul Reln- 
hold-Huhn.

ÎN R. S. F. IUGOSLAVIA
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BEIXIRAD 21 — Corespondentul
nostru, G. lonescu, transmite : Dele
gația’ Marii Adunări Naționale a! Re
publicii Soriallsto România, condusă; 
do Mihal Dalea, președintele Comi
sie! pentru jjoliSică externă, n .avut 
marț! o Intllnlre cu Dragoslav Marlto- 
vlci, președintele Adunări! RiS. Ser
bia. Au participai Bogdan Osolnlk. 
președliiiem. Comitatului de politică 
extamă al ConsIHtilui social-politic 
tâ Adunării Federal®, și ambăsadorul 
romăn in Belgrad. Voslle Șaixiru.

în aceeași zl. tovarășul Mlhal Da- 
lea, membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.G al P.C.R., s-a lnlllnlt 
cu Klro Gllgorov. membru ol Birou
lui Executiv al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. Cu acest

prilej. tovarășul Mihai Dales șl Klro 
Gîigorov nu avui o convorbire desfă
șurată inlr-o atmosferă cordială, prie
tenească. .

Cu prilejul vizitei delegației M.A.N., 
ambasadorul român la Italgrsd. Va- 
«Ue Șandrii, a oferii un cocteil in sa
loanele ambasade!. Au participat Bla- 
Jo DJurlclcl, vicepreședinte : al Adu
nării Federale. Stana Tom.'ișevicl șl 
Bogdan Osolnlk, președinții celor 
două comitete de politică externă ale 
Adunării Federale. Nikola Vulano- 
vlcl, președintele ‘Ligii pentru pace. 
Independență șl egalitatea In drepturi 
a popoarelor. Ignat Golob, șeful Sec
ției pentru relații Internaționale a 
Prezidiului U.C.L. șl alte personalități 
ale vieții parlamentare și politice 
Iugoslave.

JRidicarea stării 
de urgență in 

provinciile meridionale 
ale Sudanului

KHARTUM 21 (Agerprea). - . . 
vernu] sudanez a ridicat starea de ur
gență ce fusese Ijnstiiuilâ ln , provin
ciile meridionale olc țării încă din 
1053, anunță agențiile Renter șl 
France Presse.Hotă ri ren a foaf adop
tată la reuniunea de luni a cabine
tului. Președintele Gatifar El Nu- 
melry a declarai , că această măsură 
a devenit posibilă ,ln urma climatului 
de securllale și caim ce s-a creat 
după acordul realizat recent Ta Addls, 
Abeba Intre autoritățile centrale ®l 
liderii din «ud. prin care ee acordă 
autonomie celor trei provincii meri
dionale ..In cadrul unul .Sudan unit", 
în Intervalul de Timp ce a urmat 
acordului și ordinelor de încetare a 
oricăror ostilități, nu s-a _____
nici un Incident, fapt ce 
tendința apre normalizare din țară, a 
•ublin-.nt Gaatar El Numelry.

■

Gu-

semnalat 
ilustrează

VARȘOVIA 21 (Ăgerpres). — Co
misia electorală de stat a TLP. Polo
ne a dat publicității rezultatele ale
gerilor pentru Seim, care au avut 
loc la 10 martie n.c

In comunicat se arată că numărul 
persoanelor cu drept de vot a fost 
de 22 313 851. Din acest, număr 'atr 
votat 31 854 481 Astfel, la alegeri au 
porUdpat 07.01 ia sută din numărul

alegătorilor. In favoarea candidățllor 
Frontului Unității Populare au fost 
exprimate 21 7-10 212 de voturi, adică 
89.33 la sută.

Toți candidații Frontului Unității 
Populare înscriși în .listele electorale 
au fost ele?!.

Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. ni P.M.U.P.. a primit PB.M io 
sută din voturi.

ne.» ,

' i.lT '■ '

HUI MINISIRil Al IIA1IEI A 
fSIHII PI MINISTRUL -ROMN 

Al INDUSIRIEI CHIMICE
ROMA 21. — Corespondentul Ager- 

prea tramamlte : Marți a sosit la 
Roma, Mihail Florescu,, ministrul in
dustriei chimice, care face o vizită 
In Italia," la invitația ministrului Ita
lian ol Industriei." Silvio Gava.

în aceeași zL primul ministru al 
Italiei, Giulio Andreotti, l-a primit 
pe ministrul Mlhail Florescu. cu care 
a discutat intr-o atmosferă cordială 
— probleme interes'nd. cele două 
țări. Apoi, la sediul întreprinderii na
ționale pentru hidrocarburi, F-N.I'.. 
ministrul român a aytitj o Intllnlre cu 
președintele acestei societăți.

Mihail Florescu s-a IntlLnlt, de ase
menea, cu Camlllo Rlpamontl, mi
nistrul comerțului exterior al Italiei.

ULAN BATOR 21 țAgerpres). — La 
Ulan Bator, a fost dat publicității co
municatul; comun privind vizita de 
prteienlc In R. P. Mongolă a delega
ției auvemamentale a R.P.D. Coreene, 
conchisă de Knn RIan JJJț, vicepreșe
dinta nl ■ Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme.

Partea mongolă — se arată, printre 
altele, Sn comunicat — și-a exprimat 
din nou sprijinul consecvent față de 
politica Partidului Muncii din Coreea 
și guvernului R.P.D, Coreene, care 
urmărește retragerea’ din Coreea de 
sud a trupelor americane. înfăptuirea 
de către poporul coreean însuși, fără 
nici un amestec din afară, a unifică
rii pașnice n patriei.

Cele două părți și-nu exprimat ho- 
tărtrea de a acorda un sprijin activ 
popoarelor, tuturor 'orțelor revolu
ționare din lume, pentru apărarea in- 
dcpendențal naționale - și libertății, 
pentru socialism și progres.

lucrărilor plenarei 
P. S. din Chile

' SANTIAGO DE CHILE 21 (Ager- 
pres).* — Lucrările plenarei Partidu
lui Socialist din Chile s-au Încheiat 
— Informează ageațla Pronsa Latina. 
Plenara a exprimat ln unanimitate 

i hotarirca de a se acționa ferm pen
tru aplicarea programului guvențu- 
lui' Unității Populare In "cadrul con
stituțional ieșțaJ. în acest cadru, . au 
fost definiți termeni) vetotilui prezi
dențial ce urmează să fie opus amen
damentului la Constituție. Impus de 
partidele de opoziție .'național de 
dreapta șl o-eștin-dcmocrat care de
țin majoritatea In Congres. Termenii 
fac în prezent obiectai consultărilor 

. dintre formațiunile politice alo Uni
tății Populare. Conciuz!Lie dezbateri
lor plenarei urmează să fio făcute 
publice ln zJIclo următoare.

O bombă, caro a explodai In 
plin centrul orașului Belrasl (Ir
landa de Nord), a provo
cat moartea a 6 persoane 
și a rânil ’ alto 97. In lo- 
gâiurâ cu aceastâ' explozie, or
ganul P.C. din Marea Britanie, 
„Morning ■ Slar*, publică luarea 
da pbzijie a secjiunii din Ulster 
a P.C. din Irlanda. „Noi decla
ram câ lupta pentru o societate 
democratica și pentru crearea 
unei economii in interesul po
porului muncitor trebuie reali
zata pe cai politice și,. în ce ne 
privește, vom continua sâ folo
sim aceste metode pentru obți
nerea unor asemenea schimbări. 
Aceasta tragedie nu poale do
cil.sa adincoascâ diviziunea In 
rindurile poporului, cind ceea 
ce se cere este unitatea oame
nilor muncii pentru interesul 
comun, cu mult mai mare și mai 
important decit ceea ce îi di
vizează", se âfirmâ In aceasta 
luare de poziție.

„Trebuie dezvoltată 
cooperarea tuturor țarilor 

din Europa"
Georges Marchais despre poziția P.C. Francez în unele 

probleme ale politicii interne și externe
cum am mal ■ spus, Piața comună 
exista, nu putem face abstracție del 
existența el fâră n suferi consecințe. 
Consider că Europa nu poate fi limi
tata ln 0 sau la 10 țări ; important 
este să dezvoltăm cooperarea atluror 
țărilor din Europa".

Secretarul general adjunct nJ P.C.F. 
a menționat apoi — răspunzind altei’ 
întrebări — că difuzarea programului

’ y u. >1,12 r ®jl Șț -

PARIS 21. — Corespondentul nos
tru, P.. Diaconescu. transmite : Zla- 
nil „ÎT-Iumanite- din 21 martie re
latează despre conferința de presă 
ținută lilril de Georges Marchais, se
cretar general adjunct nl Partidului 
Comunist Francez, la Asociația; presei 
parlamentare. Referlndu-se ln lnlil- 
nlrea ce va avea ioc miercuri Intre 
o’delegație»a P.C.F. și o delegație a

s

Partidului Socialist Francez, vorbita- p.c.F. reprezintă un succes, tirajul 
documentului ajunglnd, pini în pre
zent la 1 1M (Mă. Adunările de dezba
tere a programului cotistllule remar
cabile retiîile. Partidul recrutează noi 
membri șl‘ se apropie de cifra ț de 
25 W0 de nrol aderenți, de la incep.-jiuj 
anului.

Exprimîndu-și opinia în legătură cu 
cadrul in care acționează organizațiile 
de extremă stingă din Franța. Mar-; 
dials a arătat că acestea nu au nici 
un program, că acesta grupuri sini 
nocive, întrebat care erte punetul da 
vedere al P.C.r. asupra Convenției so
cialiste de la Suresnes. Marchabi an- 
rătat că este foarte pozitiv faptul că. 
în cadru! convenției, PJS.F. a reafir
mat că Uniunea de stingă coastlluio 
axa strategiei partidului socialist șl 
că el nu iși va schimba orientarea. 
Rămfa totuși multe subiecte do dez
bătut In mod eerloa, îndlcînd Intra 
acestea naționaliza-lie gi alte pro
bleme.

rul n declarat că probabil. In acest 
cadru, ee vor decide metodele de lu
cru pentru elaborarea unu! program 
comun de guvemăminL

„Că, intre partidul socialist șl no! 
există dezacorduri asupra probleme
lor europene, acesta este un lucru e- 
vldent — a spus Marchais. Dar. dacă 
no! am considera că diyergențela slnt 
de ne trecut, nici n-am mal pune ln 

.discuție un program comun de gu- 
vornâmintj Faptul că comuniștii do
resc să , rămlnâ’comunali, tar socia
liștii Ihțăleg să rămlnă socialiști nu 
no Impledleă să conducem- Împreună 
țara, in Interesul muncitorilor și ai 
națiunii"

Făclnd unele precizări cu privire 
la nUtudlnea P.C.F. față de Piața co
mună, Marchais h declarat: „P.C.F. 
Ișl stabilește in mod Tiber politica 
sa. No! am fost întotdeauna Împotri
va Pieței comune. Acest organism nu 
a adus, așa cum promisese, fericirea 
muncitorilor ș! a țărănimii. Dar. după

li 
l!

■fi

0 ședință a Consiliului 
Prezidiului R. S.F. Iugosla
via pentru problemele secu
rității statului, prezidată' de' 
icisip Broz Tito, președintele Iugo
slaviei. a avut loc ln Brioni. Infor
mează agenția Taniug. Au participat ■ 
președintele Adunării Federale, pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral. secretarul Biroului Executiv al 
Prezidiului' U.C.I. șl secretarii fede
rali pentru apărarea națională, afa
cerile externe șl afacerile Interne. Au 
fost examinate unele probleme pri
vind sistemul securități de stat In 
legătură cu aplicarea amendamente
lor la Constituție șl programul de 
activitate ui consiliului, menționează 
agenția Taniug.

transmit:

In clădirea Bibliotecii Națio
nale Centrale'din capitala Tan
zaniei — Dar Es Salaam — s-a 
deschis „Expoziția , de ■ artă gra
fică conterhparanâ romăneased". 
-u această ocazie au fost ex
cuse si cărțile care vor fi do
tate Bibliotecii Naționale Cen- 
rale tanzanienc de către Bi- 
ilioteca ■ Centrală de Stat din 
lomdnia. In cadru! feslluitdtt- 
lor ce au acut loc la deschide
rea cxporttlei. ambasadorul Re- 

r publicii Soelaliște România la

ț '■ ••f-.v

La invitația C.C. al
P.M.S.U., kUiire ‘10 șl 20 martie a 

’făcut o vizită în 
Gollan.. sccreior get 
lui Comunist din M;...... _______
acest prilej.I Intre John Gollan ș!

al P.M.S.U,. a' nvut Ioc ua schimb do 
păreri șl informații In legătură cu 
unele probleme actuale alo .situației

comuniste șl muncitorești tntemațTo-

Ungaria John 
[eneral al Partldu- 
.Tarea Britanie. Cu

____ ,
Jânos Kâdâr. prim-secretar ol C.C.

păreri și Informații In legătură cu 
unele probleme actuale alo situației 
internaționale, âle activității mișcării

nale. precum șl! ale luptei nntiimpe- 
riallste.

Dar Es Salaam,, fon Drinceanu, 
fi comisarul Tanzanian pentru 
cultură. S.J. Ntlro, au rostit cu- 
Blniări. Au fost prezenți șe/i al 
misiunilor diplomatice din capi
tala tâmantănd. reprețffritanti' 
ai mișcărilor: de eliberare din 
Africa,, oameni de cultură ji 
arid. ziariști. Lucrările de arid 
ala graficienilor;' români. pre
cum ji cărțile^ expuse s-au 
bucurat de --j—«• -■—

Președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria, 
Todor Jivkov, l-a primit pe Doll Ba
ker .Kulate, ministrul comerțului al 
Guineei. -aRât ln vizită la Sofia. Mi
nistrul comerțului ai Guineei a Inml- ' 
nat lui Todor Jivkov un mesaj din 
partea președinlelpl Seku Ture.

Fnni Vrm Dong, iBembru ;il 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, pri
mul ministru nl guvernului R. D. 
Vietnam; a primit delegația Partidu
lui Socialist din Chile, condusă de 
Carlor Altamirano Arrego. secretar 
general al CC. al partidului.

„Bănea de comerț Esl- 
Vest". La Frankfurt pe Main a 
avut loc mârțj deschiderea oficială a 

■băncii sovietice „Banca de comerț 
Esl-Vest". anunță agenția T.A.S.S. La 
ceremonia inaugurării au fost de față 
reprezentanți al autorilăților locale. ' 
al cercurilor comerciale și financiare, 
membri ai Ambasadei U.R.S.S. ia 
Bonn. Cu acest prilej, președintele 
conducerii, băncii. A. Diibonosov’. a 
declarat că înființarea „Băncii de co-

Iugoslavia, care examinează rolul a- 
cestel organizații a clasei muncitoare 
In actualele condiții sociale, economi
cei și politice din țarii. Președintele 
Consiliului Uniunii Sindicalelor din 
Iugoslavia. Dușun Petrovlci; a dat ci
tire unei Scrisori adresate pnrHelpnn- 

o ■ "o ... . '« , . Wor la conferință de orcsodlnloJemeri ELj-Vcst constituieio mărturie Iugoslaviei. loslp Broz Tito.
a Îmbunătățirii relațiilor dintre Unlu- n ,, . , — .
nea Sovietică șl R. F. a Germaniei. FreȘedHltelQ EefțUbllCU

Schimbul instrumentelor Siobe Egipt, AnwM ■ -« 
de ratificare ale Acordului 
comercial dintre România și 
Volta Superioară, semnat ln 
septembrie 1070, a avut loc la sediul 
Ambasadei Republicii Socialiste 
România din Bruxelles. Acordul a 
Intrat in vigoare de la data schim
bului Instrumentelor da ratificare.

La Havana s_au ÎRche!at lu
crările consfătuirii naționale a oame
nilor muncii din sectorul construcții
lor. agrozootehnice ș! drumurilor pu
blice. în încheierea lucrărilor a . luat 
cuvintul Fidel Castro. prlih-secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, primul mi
nistru al Guvernului Revoluționar al 
Republicii Cuba.

Conferința Uniunii Sindi
catelor din Iugoslavia. în 
prezenta a RKI de delegați, la Belgrad 
au, început lucrările celei de-a doua 
Conferințe a Uniunii Sindicatelor din

primit pa ministrul comerțului ex
terior al R. P. Chineze. PnI Siah-kup, 
șeful delegației guvernamentale eco
nomice chineze, care se află ia Cairo, 
transmite din capitala egipteană agen
ția China Nouă. Cu acest prilej a 
avut'loc o discuție cordială și priete
nească.

Irhiepiscopul Makorios 
a făcut cunoscută boțăriron sa de a 
nu părăsi oostul de președinte al Re
publicii Cipru, anunță agențiile de 
presă.

Filmul ministru grec, 
Gheorghius Papadopoulos, a depus 
marți jurămlntul in fața Consiliului 
do Miniștri In calitate de nou regent 
al statului — Informează, agen’.’a 
A.N.A. Totodată, adaugă agenția 
A.N.A.. referlndu-w la informațiile 
apărute In presa greacă. Consiliul de 
Miniștri a hoîărit revocarea1 genera
lului Gheorghios Zoltakls din această 
funcție. G. Papadopoulos va continua 
șă dețină și funcția de șef al guver
nului grec.

ZIUA ROMÂNIEI 
LA TIRGUL 

INTERNAȚIONAL 
DE LA CAIRO

CAIRO 21 — Corespondentul 
nostru, Nlcolae N. Lupu. trans
mite : în cadrul Tlraului infer- 
national da la Cairo, la 20 mar
tie a fost sărbătorita Ziua na
țională a Republicii Socialiste 
Romănla. Cu această ocarie. pa
vilionul romănesc. care a fost 
trizifat pinii in present de sute 
de mii de persoane, bucurin- 
du-xe de aprecieri elogioase din 
partea publicului, a cunoscut o 
afluență deosebită. Vizitatorii au 
rJbocit îndelung In fata diver- 
taior ezpanase. apreciind in spe
cial calitatea tractoarelor, a pro
duselor industriei chimice si 
electrotehnice românești

Cu prilejul Zilei naționale a 
României la Tlrgul international 
de la Cairo, ambasadorul tării 
noastre in Renublica Arabă 
Egipt. Tilus Sinii, șl directorul^ 
pavilionului romdnwc. Gheorghe 
Popa, au oferit un cocteil, la 
care au participat numeroși re
prezentanți di vieții politice si 
economice eniptene

■ ■. —- T

bucurat de aprecieri elogioase 
dln.parțea celor1, prezentl.
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